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ZIEKTEN EN PLAGEN IN 1963

Ziekten en beschadigingen in 1963

A. LANDBOUWGEWASSEN
ALGEMEEN
B l a d l u i z e n , Aphididae
Met betrekking tot de overwintering van de bladluizen kan het volgende worden
opgemerkt.
In het najaar van 1962 werden door de groene perzikluis (Myzus persicae (Sulz.) ),
maar vooral door de zwarte boneluis (Aphis fabae Scop.) vrij veel eieren op de winterwaarden afgezet. Tengevolge van het minder gunstige weer tijdens de laat vallende
bevruchtingsperiode bleef een deel van de eieren leeg. Op 18 maart werden de eerste
larven van de groene perzikluis in het zuiden van het land waargenomen; tussen 22 en
27 maart kwamen de meeste eieren in dit gebied uit, maar ging een aantal jonge larven
tengevolge van het ongunstige weer te gronde. Op laatstgenoemde datum begonnen de
eieren van de zwarte boneluis eveneens uit te komen; ook bij deze bladluissoort trad
veel sterfte onder de larven op. In het noorden van het land werden de eerste larven
begin april gevonden.
In april had het voor de bladluizen ongunstige weer in het algemeen eerder een
daling, dan een stijging van de populatie op de winterwaarden tengevolge. In het zuiden
van het land nam de bezetting met zwarte boneluis tegen eind april op vele plaatsen
echter zo sterk toe, dat de bladeren van kardinaalsmuts en gelderse roos zuigschade
vertoonden. Het vrij beperkt aantal lieveheersbeestjes begon in de tweede helft van
april zijn activiteit te ontplooien.
De gehele maand mei gaf in het gehele land een stijging van de populatie bij beide
bladluissoorten op de winterwaarden te zien. De afvlucht begon in de laatste decade
van mei. De vluchten van de groene perzikluis waren van geringe omvang, terwijl die
van de zwarte boneluis plaatselijk van betekenis waren.
Het optreden van de bladluizen in de verschillende gewassen wordt hieronder bij
de desbetreffende gewassen behandeld.

AARDAPPEL, Solanum tuberosum L.

D e a a r d a p p e l z i e k t e , Phytophthora infestons (Mont.) de Bary
De eerste melding over het optreden van deze ziekte op afvalhopen kwam dit jaar
bijna 5 weken later dan in 1962. Op 13 juni werden de eerste zieke plantjes op een
7

afvalhoop in de omgeving van Urk in de N.O.P. waargenomen. In de daaropvolgende
week kwamen dergelijke meldingen uit Middenmeer, Het Bildt en Axel, terwijl toen
ook de eerste aantasting in gewassen van het ras Eersteling in Noordholland werd
waargenomen. Eind juni en begin juli trad de ziekte ook in andere vatbare rassen op
zodat omstreeks half juli van een epidemisch optreden van de ziekte sprake was. In
verschillende gevallen trad de ziekte in ernstige mate op bij vatbare rassen op de klei,
hetgeen dan vaak mede het gevolg was van een te laat uitvoeren van de eerste bespuiting.
De hoge temperaturen en het tamelijk droge weer in de laatste week van juli en begin
augustus remden de uitbreiding van Phytophthora af. De zeer regenrijke en koele
weersomstandigheden in de hieropvolgende weken van de maand augustus veroorzaakten
echter in een versneld tempo een sterke uitbreiding van de ziekte.
De meeste late, minder vatbare rassen werden vanaf omstreeks half augustus aan
getast waarbij de uitbreiding van de ziekte, begunstigd door de weersomstandigheden
vooral in onbehandelde gewassen tamelijk snel plaats had. Gewassen van het ras
Ambassadeur werden ook dit jaar in ernstige mate door de ziekte aangetast.
Om de knolaantasting te beperken dienden vele gewassen van in de knol vatbare
rassen tijdig te worden doodgespoten. Gezien de ongunstige weersomstandigheden was
het echter op de klei vaak niet mogelijk dit doodspuiten uit te voeren, zodat ook bij
met koper of tin behandelde gewassen soms hoge percentages zieke knollen voorkwamen.
Op de zandgronden trad knolaantasting slechts in lichte mate op zodat deze praktisch
van weinig betekenis was.

Beschadiging door bestrijdingsmiddelen
Op enkele percelen kwam beschadiging door groeistoffen voor. Deze middelen werden
op aangrenzende graanpercelen toegepast toen de aardappelen nog niet bovenstonden.
Door overwaaien van het middel en wegens het in de grond lange tijd bestendig blijven
van de component TBA kwamen de opkomende jonge planten later hiermede in kontakt,
waarna bij de snelle groei het opgenomen middel de verschijnselen van groeistofbescha
diging in het loof veroorzaakte.

B l a d l u i z e n , Aphididae
In de tweede helft van juli traden vooral in het zuiden van het land plaatselijk veel
bladluizen op, zodat het in bepaalde gevallen noodzakelijk was tot een bestrijding over
te gaan om de zuigschade te beperken.

Bruine plekken op knol
Een dit jaar overwegend op knollen van het ras Barima voorkomend verschijnsel
was een zeer oppervlakkige, bruinachtige verkleuring van het vlees, waarvan de oorzaak
van anorganische aard is (zie afb. 1). Deze op Phytophthora gelijkende "aantasting"
zette bij droge bewaring niet door; bij bewaring onder vochtige omstandigheden traden
op de plekken secundaire organismen op die natrot veroorzaakten.
8

Afb. 1. Aardappel.
Bruine plekken op knol (ras Barima, zie tekst).

••f

D r o o g r o t , Fusarium spp.
In het najaar werden door deze ziekte aangetaste knollen van het ras Pionier inge
zonden. Bij de zeer langwerpige knollen van dit ras trad de aantasting voornamelijk
aan het naveleinde op. Dit is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan de grotere gevoelig
heid voor mechanische beschadiging van het naveleinde bij langwerpige knollen dan
bij knollen met een meer ovale vorm.
G a n g r e e n , Phoma solanicola Prill. & Delacr. sensu Köhler
In vergelijking met voorgaande jaren hadden meer inzendingen betrekking op knol
aantasting door deze droogrot veroorzakende schimmel. Deze toename moet worden
toegeschreven aan het feit dat de aandacht op deze aantasting werd gevestigd.

Afb. 2. Aardappel.
Gangreen, knolaantasting met
zwarte pycniden.
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In de meeste gevallen bleef de aantasting beperkt tot ronde, soms diep ingezonken
donkere plekken. Bij voortgezette aantasting schrompelt de schil ineen waardoor rim
pelingen optreden die niet zoals bij Fusarium duidelijk concentrisch, maar als meer of
minder evenwijdige lijnen verlopen.
Enkele knollen van een monster van het ras Meerlander, afkomstig uit de Haarlem
mermeer, toonden op de aangetaste plek ook de donker gekleurde pycniden van de
schimmel (zie afb. 2).
G e b r e k s- e n o v e r m a a t s z i e k t e n
Van de te velde staande gewassen uit verschillende gebieden werden loofmonsters
ingezonden die magnesium resp. mangaangebrek vertoonden.
Bij één inzending werd borium-overmaat (voor de bieteteelt bestemde borax werd
abusievelijk toegepast) en bij een ander monster molybdeen-gebrek vastgesteld. Bij
borium-overmaat toonden vooral de jongste blaadjes in het groeipunt een binnenwaarts
ombuigen en afsterven van de bladranden; soms waren de jonge blaadjes gedraaid en
chlorotisch terwijl later necrotische vlekken verspreid over het blad optraden. Eerst
vielen de oudere, later de jongere blaadjes af.
De plantjes met molybdeen-gebrek waren afkomstig van een perceel op zandgrond,
dat met water van aardappelmeelfabrieken bevloeid was geweest. Hierbij veroorzaakten
uitspoeling en reduc
tie-processen het ver
schijnsel van slecht
groeiende planten (zie
afb. 3) met donker
groene, opwaarts ge^
rolde bladranden en
chlorotische vlekken
. «SBBÉHte f:
Jt^..
in het blad.

Afb. 3. Aardappel.
Plantje met
molybdeen-gebrek.
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Afb. 4. Aardappel.
Koude- en vorstbeschadiging:
lichte inzinkingen.

vele

Koude- en vorstbeschadiging
Tengevolge van de strenge winter trad vooral in de zandgebieden vrij veel koude- en
vorstbeschadiging op bij minder goed opgeslagen partijen.
In sommige gevallen vertoonden de knollen uitwendig dicht bij elkaar voorkomende,
kleine en soms grotere licht ingezonken plekken (zie afb. 4). Het verschijnsel wordt als
"huidnecrose" aangeduid en werd vooral bij bewaring in kuilen waargenomen.
Volgens onderzoek van het I.P.O. ontstaat het beschadigde weefsel na een langdurige
en strenge vorstperiode waarbij de knollen juist niet bevriezen, terwijl een aantasting
door zwarte spikkel (Colletotrichum atramentarium (Berk. et Br.) Taubenh., zie
blz. 13) hieraan is voorafgegaan. Soms kunnen ook andere micro-organismen deze
koude-beschadiging "induceren".
Nachtvorst omstreeks begin juni veroorzaakte enige lichte schade aan verschillende
vroege aardappelgewassen in het binnenland.

R h i z o c t o n i a - z i e k t e , Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk (Rhizoctonia
solani Kühn)
In sommige gebieden toonden vrij veel percelen een slechte opkomst als gevolg van
een aantasting door de Rhizoctonia-ziekte.
Het probleem van de knolaantasting door deze ziekte was ook dit jaar aanwezig.
De voorlichting over de bestrijding van de ziekte had in bepaalde gebieden dan ook
zeer veel aandacht. Vooral het gebruik van zo gezond mogelijk uitgangsmateriaal, een
goed uitgevoerde ontsmetting met "sterk-werkende" middelen en het rooien op een zo
vroeg mogelijk tijdstip na het loofverwijderen werden in dit verband benadrukt teneinde
de bezetting van de geoogste knollen met Rhizoctonia-Sclerotien tot een minimum te
kunnen beperken.
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Van een aantal machinaal ontsmette partijen bleken alle monsters een goede doding
van de Sclerotien te tonen. Opvallend was echter dat de concentratie van het middel
in de ontsmettingsvloeistof bij een bepaald type machine aanvankelijk slechts de helft
van de ingestelde concentratie bedroeg, maar na het ontsmetten van ca 20 ton was
opgelopen tot bijna het dubbele van die concentratie. Een ander type machine toonde
deze afwijking niet. De doding van de sclerotiën noch de kieming van de knollen
werden in deze gevallen door de waargenomen afwijkingen nadelig beïnvloed.

Slechte en onregelmatige opkomst
Een andere oorzaak voor een slechte opkomst dan een aantasting door de Rhizoctoniaziekte was dit jaar ook weer de bewaring van bepaalde rassen gedurende langere tijd
bij te lage temperaturen (2 à 3° C). Het hierdoor verzwakte pootgoed van de rassen
Libertas resp. Prefect gaf in enkele gevallen moeilijkheden bij de opkomst.

Pseudo-wratziekte
Dit verschijnsel werd in een ernstige vorm bij een ingezonden monster knollen van
het ras Noordeling waargenomen. Binnen in enkele knollen groeiden kleine knolletjes
die soms de moederknol deden barsten, terwijl bovendien enkele kiemen binnenwaarts
in de knollen waren gegroeid.

Virusziekten
Overeenkomstig de op de bladluissituatie in 1962 gebaseerde verwachting (Jaarboek
1962, blz. 17) was de gezondheidstoestand van het uitgangsmateriaal voor de aard
appelteelt in 1963 in het algemeen weer belangrijk t.o.v. 1962 verbeterd. Dit geldt
vooral voor het door de N.A.K, gekeurde pootgoed, dat in de hogere klassen sporadisch
en in de lagere klassen weinig ernstige tegenvallers opleverde. Van het niet gekeurde
pootgoed was de gezondheidstoestand t.a.v. virusziekten uiteraard slechter, maar in
zijn geheel genomen bevredigend.
De voorjaarsvluchten van de winterwaarden naar de aardappelgewassen waren
evenals in 1962 laat en van geringe omvang (zie blz. 7). De zomervluchten van zowel
de groene perzikluis als de zwarte boneluis werden echter na de eerste decade van juli
vooral in het zuiden en midden van het land van zodanige betekenis, dat hiermede bij
het vaststellen van de rooidata rekening moest worden gehouden. Daar de zomervluch
ten laat optraden, is hiervan evenwel geen nadelige invloed op de gezondheidstoestand
van het dit jaar geoogste pootgoed te verwachten.
Om de vroege verspreiding van het bladrolvirus tegen te gaan werden slechts spora
disch bespuitingen met systemische insekticiden uitgevoerd. In verband met de gunstige
situatie t.a.v. groene perzikluis werden deze bespuitingen ook niet aangeraden.
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De veldkeuring van de pootaardappelen door de N.A.K, verliep in het algemeen
zeer vlot en leverde praktisch geen moeilijkheden op. Dit geldt ook voor de nacontrôle,
waarbij slechts enkele percelen op grond van te veel mozaïekveroorzakende virussen
in klasse moesten worden verlaagd.
Deze gunstige situatie blijkt ook uit de afgekeurde oppervlakte; van de ruim 26.500 ha
voor de keuring aangegeven pootaardappelen werd slechts 3.3% afgekeurd. Dit percen
tage is het laagste sedert de oprichting van de N.A.K, in 1932. Blijkens de verslagen
van de N.A.K, over de jaren 1957 t/m 1962 bedroegen de afkeuringspercentages voor
deze jaren 17.9; 7.2; 40.0; 30.1; 17.1 resp. 10.5.
Wat de loof verwijdering bij pootgoedgewassen betreft, gold voor 1963 hetzelfde
voorschrift als in 1962, dat doodgespoten gewassen van de klassen S, SE en E tenminste
drie dagen vóór de gestelde rooidatum voldoende dood moesten zijn. Voor de klassen
A, B en C verviel deze termijn. Het looftrekken moest voor alle klassen op genoemde
rooidatum hebben plaats gehad.
Hoewel het machinaal looftrekken nog steeds toenam en ook het looftrekken met
de hand soms nog plaats had, werden de meeste pootaardappelen doodgespoten. In
verband met het vrij vroege optreden van de aardappelziekte in de vatbare rassen
leverde het doodspuiten bij deze rassen weinig moeilijkheden op; bij de matig vatbare,
late rassen traden tengevolge van de late ontwikkeling meer moeilijkheden bij het dood
spuiten op.

Zwarte harten
Dit verschijnsel als gevolg van zuurstofgebrek trad bij verschillende in de kuil be
waarde knollen op. De sneeuw over de kuil veranderde door afwisselende dooi en vorst
tijdens de winter in een "ijskap" waardoor in de kuil geen of onvoldoende ventilatie
optrad.

Z w a r t e s p i k k e l , Colletotrichum atramentarium (Berk. et Br.) Taubenh.
Op een droogteresistentie-proefveld van het I.V.R.O. kwam aantasting door deze
schimmelziekte in het loof van het ras Patrones en een nog onder nummer staande
zaailing voor. Deze in het loof zelden optredende ziekte kan onder zeer droge omstan
digheden de plant in ernstige mate aantasten. De planten droogden langzaam uit en
stierven vroegtijdig af. De voet van de planten was donker verkleurd en bezet met
zwarte schimmelkussentjes (sclerotiën).

BIET, Beta vulgaris L.
A a r d a p p e l s t e n g e l b o o r d e r , Hydraecia micacea (Esp.)
Half juni werd een matige tot ernstige aantasting door de aardappelstengelboorder
op enkele bietepercelen in het noordoosten van het land waargenomen.
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B i e t e k e v e r t j e , Atomaria linearis Steph.
Op eeri aantal bietepercelen in het gehele westelijke zeekleigebied werd in mei een
matige tot ernstige aantasting van het bietekevertje gevonden. De aangetaste plekken
moesten in een enkel geval opnieuw worden ingezaaid. We krijgen de indruk, dat de
aantasting van dit insekt de laatste jaren toeneemt.
Bij het gebruik van precisiezaaimachines wordt het aantal planten per ha geringer
en dientengevolge de kans op schade door het bietekevertje groter. In verband hiermede
werden de bietetelers in westelijk Noord-Brabant op 9 mei in een radiobericht op het
optreden van dit insekt gewezen.

B i e t e v 1 i e g,

Pegomya hyoscyami (Panz.)

Eind mei werden op vele bietepercelen vrij grote aantallen eieren van de bietevlieg
afgezet. Daar de bieteplantjes op dat moment nog zeer klein waren, werden door de
Rijkslandbouwconsulent voor Plantenziekten — in overleg met het Instituut voor
Rationele Suikerproductie en de Plantenziektenkundige Dienst — richtlijnen voor een
bestrijding opgesteld en op 29 mei toegezonden aan de Rijkslandbouwconsulenten met
een ambtsgebied.
Op 30 mei werden de bietetelers in Zeeland en westelijk Noord-Brabant en op 31 mei
in het gehele land via de radio op de grote kans van schade door de maden van dit
insekt gewezen (zie afb. 5).
Op percelen met snelgroeiende bieteplanten was de door de maden aangerichte schade
gering. Op de overige percelen was een bestrijding der maden veelal rendabel.
Het optreden van de tweede en derde generatie was ook ernstiger dan in 1962, maar
de veroorzaakte schade was van weinig betekenis.

Bladluizen,

A phididae

Aan de bladluistellingen, die door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in samenwer
king met het Instituut voor Rationele Suikerproductie in bietegewassen werden uitge
voerd, kan het volgende worden ontleend. Voor de waarnemingen op winterwaarden
wordt verwezen naar blz. 7 van dit laarboek.

1.

G r o e n e p e r z i k l u i s , My zus persicae (Sulz.)

De voorjaarsvluchten van de groene perzikluis begonnen dit jaar pas eind mei.
Tijdens het mooie weer in het begin van juni verlieten de meeste bladluizen de winterwaardplanten.
Het aantal bladluizen in de bietepercelen nam dientengevolge toe, maar deze toename
werd vertraagd door de op verscheidene percelen uitgevoerde bestrijding van de biete
vlieg met middelen, die tevens de bladluizen bestreden. In de tweede helft van juni
steeg het aantal groene perzikluizen plaatselijk vrij sterk; dit was vooral het geval in
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Afb. 5. Biet.
Bladaantasting door de maden van
de bietevlieg.

Zeeuws-Vlaanderen langs de Belgische grens, de "zak" van Zuid-Beveland en de binnenpolders van Zuid-Holland. Begin juli begonnen de zomervluchten, maar tengevolge van
het ongunstige weer viel het hoogtepunt van deze vluchten eerst in de tweede helft van
juli.
2.

Z w a r t e b o n e l u i s , Aphis fabae Scop.

De voorjaarsvluchten van de zwarte boneluis begonnen enkele dagen eerder dan die
van de groene perzikluis. Het aantal bladluizen in de bietepercelen nam over het alge
meen tot half juni vrij langzaam toe, behalve op het eiland Walcheren, het vasteland
van Zuid-Holland en het zuidelijk deel van Noord-Holland, waar de toename vrij sterk
was. In genoemde gebieden werden omstreeks half juni verschillende landbouwers
geadviseerd hun bietegewassen te bespuiten om zuigschade te voorkomen.
In de tweede helft van juni nam het aantal zwarte boneluizen in het gehele land sterk
toe. Wegens de snelle groei van het gewas en de beginnende zomervluchten van de
zwarte boneluis behoefden geen algemene bespuitingswaarschuwingen meer te worden
gegeven. De zomervluchten der bladluizen hielden aan tot in de tweede helft van juli
en waren vooral in het zuiden van het land van betekenis.
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G r o e n t e - u i l , Diataraxia oleracea L .
Op enkele percelen in de omgeving van Rucphen, Boxtel en Middelbeers werd eind
augustus het bladmoes van de bladeren in ernstige mate door de larven van de groente
uil weggevreten. Bij vele planten bleven alleen de grote nerven over.
V a l s e m e e l d a u w , Peronospora schachtii Fuck.
In suikerbieten werd een zeer lichte aantasting van valse meeldauw waargenomen.
Op enkele percelen zaadbieten in de omgeving van Meeden was de aantasting daaren
tegen ernstig.
V e r g e l i n g s z i e k t e , Beta virus 4
In het voorjaar van 1963 werden weinig kuilluizen in de bietekuilen gevonden. Uit
de afentingen van bietekoppen door het Instituut voor Rationele Suikerproductie bleek
de virusdruk bovendien lager te zijn dan in voorafgaande jaren. Als gevolg van de
lange winter en het koude weer in het voorjaar werden ten slotte vele bietekuilen tijdig
opgeruimd en de bieten laat gezaaid. Het aantal vroege infecties in de bietegewassen
was zodoende klein.
De voorjaarsvluchten van de bladluizen waren dit jaar laat en de opbouw van de
bladluispopulatie in het veld verliep op vele plaatsen traag (zie blz. 14). Dit had een
langzame uitbreiding van de vergelingsziekte tengevolge, zodat omstreeks 1 juli het
percentage zieke planten nog overal minder dan 0.01 bedroeg.
In verband met de sterke toename van het aantal bladluizen werden de bietetelers
in de "zak" van Zuid-Beveland op 19 juni geadviseerd hun gewassen te bespuiten. Op
27 juni werd een dergelijk advies via de radio gegeven aan de bietetelers in het gedeelte
van Zeeuws-Vlaanderen langs de Belgische grens en het vasteland van Zuid-Holland.
Wegens de grote variatie in bladluisbezetting en ontwikkeling van het gewas werden in
de rest van het land alleen in bepaalde gevallen individuele bespuitingsadviezen gegeven.
Op 24 juli liet de Nederlandse Kwekersbond een bespuitingsadvies aan de telers van
pootbietjes uitgaan.
In de loop van augustus breidde de vergelingsziekte zich enigszins uit, maar wegens
de late aantasting was de schade gering.
V r o e g e a k k e r t r i p s , Thrips angusticeps Uzel
In het zuidwesten van het land werd op verscheidene percelen begin mei een matige
tot vrij ernstige aantasting door de vroege akkertrips waargenomen en werd veelal tot
een bestrijding van dit insekt overgegaan.
Wateroverlast
In de tweede helft van juni, de eerste helft van juli en vooral in augustus werden op
verschillende percelen de bietebladeren bleekgeel en hingen bij zonnig weer slap. Tenge
volge van de overvloedige regenval was de grond op deze percelen oververzadigd met
water waardoor zuurstofgebrek optrad en de wateropname van de plant werd belem
merd.
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ERWT, Pisum spp.

B l a d r a n d k e v e r , Sitona lineatus (L.)
In de eerste helft van mei werd in vele delen van het land een lichte tot zeer lichte
aantasting van de bladrandkever waargenomen. Alleen in de omgeving van Dinteloord
en Fijnaart was de aantasting matig.
Erwtegalmug (erwteknopmade), Contarinia pisi (Winn.)
Begin juni werd op verschillende plaatsen van het land de eerste en over het algemeen
nog lichte aantasting van de erwtegalmug waargenomen. In de tweede helft van juni en
begin juli bleek deze aantasting plaatselijk — o.a. in West-Brabant, de Schermer en de
Beemster — ernstig te zijn.
E r w t e p e u l b o o r d e r , Enarmonia nigricana (F.)
De eerste rupsjes van de erwtepeulboorder werden op 25 juni in vroeg gezaaide
conservenerwten in de Noordoostpolder gevonden. Enkele dagen later was dit ook het
geval voor landbouwerwten in deze polder en andere gebieden. De aantasting was dit
jaar van weinig betekenis.
E r w t e t r i p s , Kakothrips robustus (Uzel)
Begin juli werden in Zeeuws-Vlaanderen de larven van de erwtetrips waargenomen.
Ze veroorzaakten echter geen aantasting van betekenis.
V a l s e m e e l d a u w , Peronospora pisi Syd.
Medio mei bereikte ons een melding uit Zeeuws-Vlaanderen over een matige aan
tasting door de valse meeldauw. Later werd een matige tot ernstige aantasting ook in de
Haarlemmermeer, westelijk Noord-Brabant en Groningen waargenomen.
V r o e g e a k k e r t r i p s , Thrips angusticeps Uzel
Vanaf half april tot in de eerste helft van de maand mei werd in het zuidwesten van
het land een matige tot ernstige en in het westen een lichte tot matige aantasting van de
vroege akkertrips in erwten waargenomen. Op 9 mei werden de landbouwers in Zeeland
en westelijk Noord-Brabant via de radio geadviseerd het gewas zo nodig te bespuiten.

GRANEN, Gramineae
A a r d a p p e l s t e n g e l b o o r d e r , Hydraecia micacea Esp.
Een ingezonden monster wintertarwe bleek door de aardappelstengelboorder te zijn
aangetast. De planten waren aan de voet geheel of grotendeels doorgevreten.
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Afrijpingsziekten
Tengevolge van het slechte weer tijdens de zomermaanden was het optreden van
enkele afrijpingsziekten, t.w. Fusarium-aarziekte en kafjesbruin, in verschillende ge
bieden ernstig tot zeer ernstig.
Hieronder volgt een korte toelichting met betrekking tot deze ziekten.
a.

F u s a r i u m spp.

Aantastingen door Fusarium-soorten kwamen vooral bij tarwe en wel speciaal bij
wintertarwe voor, hetgeen op een vroegtijdige infectie wijst. Op veel plaatsen veroor
zaakten deze schimmels vrij ernstige schade.
Verschillende Fusarium-soorten kunnen hetzelfde aantastingsbeeld veroorzaken: het
voortijdig verwelken en afsterven van één of enkele bloempjes of pakjes per aar dan
wel het afsterven van de gehele aartop tengevolge van het binnendringen van de schim
mel in de aarspil. Bij vochtig weer vormt de schimmel een wit, oranje of paarsachtig
mycelium op en binnen de kafjes. De aangetaste pakjes of aartoppen leveren geen of
slechts verschrompelde zaden op.
b.

K a f j e s b r u i n , Leptosphaeria nodorum Müller (Septoria nodorum Berk.)

Deze schimmelziekte komt alleen bij tarwe voor en trad dit jaar vooral bij enkele
wintertarwerassen ernstig op; de schade werd echter niet van grote betekenis geacht.
Het ziektebeeld uit zich in een bruinverkleuren van de toppen en de randen der kafjes,
waardoor het gewas een bruine gloed krijgt. Op de kafjes ontstaan na enige tijd de
vruchtlichamen (pycniden). Ook de bladeren werden dikwijls in ernstige mate aangetast
(kleinere of grotere bruine vlekken). Op verschillende percelen was het vervroegde af
sterven van de bladeren een gevolg van het optreden van deze schimmel.
B a c t e r i e z i e k t e , Pseudomonas sp.
Evenals het vorig jaar (zie Jaarboek 1962, blz. 23) werd ook dit jaar in de Wieringermeer en enkele andere gebieden veelvuldig de door een Pseudomonas-soort veroorzaakte
bacterieziekte bij haver aangetroffen. Bij het te voorschijn komen van de pluimen
verdwijnt deze ziekte echter geleidelijk uit het gewas. De schade is gewoonlijk van geen
of slechts geringe betekenis.
B l a d l u i z e n , Aphididae
In de tweede helft van juli werden op verschillende graanpercelen, vooral in haver,
veel bladluizen in de aren (pluimen) waargenomen. De schade werd echter van geringe
betekenis geacht.
B l a d v l e k k e n z i e k t e , Septoria tritici Rob. & Desm.
Deze bladvlekkenziekte werd op enkele plaatsen in wintertarwe tijdens de afrijping
van het gewas waargenomen. Op de bladeren ontstaan tussen de bladnerven langgerekte
lichtgroene tot gele vlekken, die naderhand lichtbruin tot grijs worden. In het dode
weefsel vormt de schimmel een groot aantal donkerbruine vruchtlichamen (pycniden,
zie afb. 6). Bij ernstige aantasting kunnen de bladeren voortijdig afsterven.
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Afb. 6. Tarwe.
Bladvlekkenziekte.
Loep vergroting van vlek
ken op het blad met
zwarte puntjes (pycniden).

E c h t e m e e l d a u w , Erysiphe graminis DC. ex Mérat
De echte meeldauw bleek ook dit jaar vooral bij zomergerst en wintertarwe algemeen
en dikwijls in vrij ernstige mate op te treden.
G a l m u g g e n , Cecidomyidae
a.

O r a n j e t a r w e g a l m u g Sitodiplosis mosellana (Géhin)

Op een aantal percelen zomertarwe kwam een lichte, soms matige aantasting door
de oranje tarwegalmug voor.
b.

T a r w e s t e n g e l g a l m u g , Haplodiplosis equestris (Wagner)
Zie blz. 70. Werkzaamheden in 1963.

G e b r e k s- e n o v e r m a a t s z i e k t e n
In het voorjaar werd in zomergraan veelvuldig magnesiumgebrek waargenomen, op
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Zandgrond plaatselijk zelfs in ernstige mate. Het optreden van deze gebreksziekte was
het gevolg van het koude weer in mei en op een aantal percelen, o.a. in Limburg en
Overijssel, bovendien van een te lage pH van de grond. In laatstgenoemde provincie
werden ook op een perceel winterrogge ernstige verschijnselen van magnesiumgebrek
geconstateerd.
Op lichte klei- en zavelgronden kwam op verschillende plaatsen in zomergranen,
gewoonlijk pleksgewijze in het gewas, mangaangebrek voor.
Een monster haverplantjes uit Drenthe vertoonde verschijnselen van boriumvergiftiging. De voorvrucht (bieten) was vermoedelijk ongelijkmatig met borax bemest, omdat
de vergiftigingsverschijnselen pleksgewijze in de haver voorkwamen. Ook het vorig jaar
ontvingen wij enkele monsters haver met boriumvergiftiging (zie Jaarboek 1962, blz. 25).
G r o e i - e n k l e u r a f wij k i n g e n
Evenals in voorgaande jaren (zie de Jaarboeken 1961 en 1962, blz. 22 resp. 25) werd
ook dit jaar bij zomergranen, vooral bij zomergerst, enkele weken na de opkomst
gewoonlijk pleksgewijze in het gewas een geheel of gedeeltelijk geelverkleuren en afster
ven van de onderste bladeren waargenomen, dikwijls gepaard gaande met een achter
blijven in de groei van het gewas. In een aantal gevallen kwamen eveneens verschijn
selen van magnesiumgebrek voor. De oorzaak moet aan wateroverlast dan wel (plaat
selijke) afwijkingen in de structuur van de grond of een te lage pH (gerst) worden
toegeschreven. De opname van water en/of bepaalde voedingselementen b.v. magnesium
komt dan vooral bij koud, nat weer in gedrang, waardoor de onderste bladeren vanaf
de toppen geel gaan verkleuren.
Gewoonlijk herstelt het gewas zich bij gunstige weersomstandigheden vrij snel, spe
ciaal wanneer een lichte overbemesting met stifstof wordt gegeven.
H a v e r c y s te na a11 j e,

Heterodera avenae Wr.

Zoals gewoonlijk kwam ook dit jaar bij haver plaatselijk een ernstige aantasting door
het havercystenaaltje voor, voornamelijk op percelen met een intensieve graanteelt.

Insektenvreterij vóór of kort na de opkomst
In oostelijk Noord-Brabant en het noorden van Limburg was in het voorjaar het
optreden van de smalle graanvlieg, Hylemya coarctata (Fall.) in winterrogge plaatselijk
van betekenis. Ook wintertarwe bleek een goede waardplant voor dit insekt te zijn. Op
kleigrond, waar deze aantasting gewoonlijk geen belangrijke rol speelt, werd dit jaar
evenwel op verschillende wintertarwepercelen in Noord-Holland (vooral in de Haar
lemmermeer waar ca 200 ha wintertarwe met zomertarwe werd doorgezaaid) en op
enkele plaatsen in Groningen een ernstige aantasting waargenomen. Dikwijls was dit
vooral op de lichte, zandige plekken of gedeelten van het perceel het geval. De zwaar
aangetaste percelen hadden meestal karwij, conservenerwten of vroege aardappelen als
voorvrucht, d.w.z. gewassen die het veld vroeg ruimen. Blijkbaar prefereert de smalle
graanvlieg voor de ei-afzetting percelen, die niet of weinig zijn begroeid. In hoeverre
ook de grondbewerking vóór of tijdens de vlucht van de smalle graanvlieg een rol
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speelt, kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Zware aantastingen kwamen meestal
voor op percelen, die kort na de oogst van de voorvrucht werden bewerkt.
Behalve de smalle graanvlieg kunnen ook andere insekten een holle stand van het
gewas veroorzaken. Zo werd vooral in haver plaatselijk ernstige vreterij door ritnaalden
(Agriotes spp.) waargenomen. Emeltenschade (Tipula spp.) was slechts op enkele per
celen van enige betekenis en dus belangrijk geringer dan op grond van de hoge larvenpopulaties op verschillende graslandpercelen vóór de winter werd verwacht.
Loze pakjes
In haver werden vooral op zandgrond tijdens de korrelzetting veel loze pakjes waar
genomen. De oorzaak hiervan was vermoedelijk van fysiologische aard, waarbij gedacht
wordt aan een tekort aan water en/of voedingsstoffen tijdens of kort na de aanleg van
de pluimen. Het is mogelijk dat het warme, droge weer in de eerste helft van juni
hiervoor verantwoordelijk moet worden gesteld. Vreterij was niet in het spel, omdat
het optreden van insekten (o.a. tripsen) die loze pakjes kunnen veroorzaken, niet van
betekenis was.
Enkele ingezonden monsters tarwe uit het westen van het land vertoonden loze
aartoppen. Of hiervoor ook bovenstaande verklaring geldt, is ons niet bekend.
R o e s t , Puccinia spp.
a.

G e l e r o e s t , Puccinia striiformis Westerd., syn. Puccinia glumarum Erikss. &
Henn.

Het optreden van de gele roest bleek bij enkele tarwerassen slechts plaatselijk van
enige betekenis te zijn.
b.

B r u i n e r o e s t , Puccinia dispersa Erikss. & Henn. em. Erikss.

Evenals de gele roest speelde dit jaar ook de bruine roest in granen in het algemeen
geen rol van enige betekenis.
c.

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

De zwarte graanroest veroorzaakte in ons land slechts in bepaalde jaren — en dan nog
plaatselijk — aantasting van betekenis. Zo werd in 1956 melding gemaakt van opbrengstverliezen bij winterrogge langs het Twente-Rijnkanaal tengevolge van een zware aan
tasting door de zwarte graanroest (zie Jaarboek 1956, blz. 39). Ook het afgelopen jaar
trad deze ziekte in enkele zandgebieden bij rogge vrij algemeen op (zie afb. 7). Op een
aantal, vooral laat gezaaide percelen in de Gelderse Achterhoek en zuidelijk Drente
was de schade zelfs aanzienlijk; zo bedroeg de zaadopbrengst van een in december
gezaaid perceel bij Dwingelo slechts 400 kg/ha, terwijl het stro als voerstro waardeloos
was.
Het optreden van de zwarte graanroest bleek in een aantal gevallen in nauw verband
te staan met het voorkomen in de naaste omgeving van Berberis vulgaris, de tussen-
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Afb. 7. Zwarte graanroest, Puccinia graminis.
Teleutosori (wintersporenhoopjes) op
bladscheden en stengels van links
winterrogge en midden en rechts
kweek.

waardplant voor deze roestsoort. In Drente werden dicht bij zwaar aangetaste percelen
genoemde Berberis-struiken aangetroffen en wel in een schooltuin, op een begraafplaats
en langs een sportveld.
In de omgeving van deze plaatsen bleek ook het kweekgras ernstig te zijn aangetast.
Dit gras kan evenals de stoppel en op het land achtergebleven roggehalmen het volgend
voorjaar een belangrijke infektiebron voor de Berberis vulgaris zijn. De gevonden strui
ken zullen dan ook na overleg met de plaatselijke instanties worden opgeruimd.
Het algemeen voorkomen van de zwarte graanroest in enkele gebieden van ons land
was het gevolg van de verspreiding door de wind van uredosporen (zomersporen) vanuit
infektiehaarden in het binnen- of het buitenland.
S t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Op een perceel haver werd een ernstige aantasting door stengelaaltjes waargenomen.
Het aantastingsbeeld kwam overeen met dat van reup bij rogge. Op een perceel mengteelt van haver en gerst werd althans bij haver hetzelfde verschijnsel geconstateerd. De
gerst daarentegen werd slechts in geringe mate aangetast en ontwikkelde zich vrijwel
normaal.
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S t r e p e n z i e k t e b i j g e r s t , Pyrenophora graminea Ito & Kuribay.
(.Helminthosporium gramineum Rabenh.)
Op verschillende percelen winter- en vooral zomergerst werd strepenziekte waarge
nomen. In enkele gevallen bleek de aantasting van betekenis te zijn. Het is van belang
aan de zaaizaadontsmetting bij gerst bijzondere aandacht te besteden om uitbreiding van
deze ziekte tegen te gaan.
S t r e p e n z i e k t e b i j h a v e r , Pyrenophora avenae Ito & Kuribay.
(Helminthosporium avenae Eid.)
Evenals vorig jaar (zie Jaarboek 1962, blz. 27) bleek deze ziekte ook dit jaar vrij
algemeen bij haver in het kiemplantstadium op te treden. Meestal was de aantasting
echter niet van betekenis.
S t u i f b r a n d , Ustilago spp.
Bij enkele zomertarwe- en zomergerstrassen werd ook dit jaar vrij algemeen stuifbrandaantasting waargenomen. Hoewel deze aantasting gewoonlijk slechts van geringe
betekenis was, moet toch aan de bestrijding hiervan door middel van een zorgvuldige
behandeling van het zaaizaad, althans van het kwekers- en het elitezaad, bijzondere
aandacht worden besteed.

Afb. 8. Gerst.
a. Gezonde aar.
b. Aar aangetast door de
normale zwarte vorm van
Ustilago nuda.
c. Aar aangetast door de
albino-vorm van U. nuda.

Bij gerst werd een aantasting van de aren door een albino-vorm van de stuifbrand
Ustilago nuda (Jens.) Rostr. waargenomen (zie afb. 8). Bij deze albino-vorm, die voor
het eerst in 1946 in ons land is waargenomen (zie Tijdschr. PIZiekt. 55 : 210-212.1949)
verstuiven de sporen minder dan bij de normale zwarte stuifbrand.
V l e k k e n z i e k t e , Pyrenophora teres (Died.) Drechsler
(Helminthosporium teres Sacc.)
Enkele ontvangen monsters gerst bleken door deze ziekte te zijn aangetast. Op de
bladeren kwamen meer of minder langgerekte, bruine vlekken voor.
Meestal treedt de vlekkenziekte eerst laat in het seizoen op, waardoor de schade
slechts gering is.
Voetziekten
De hieronder genoemde voetziekten werden dit jaar veelvuldig in granen waarge
nomen. Blijkbaar waren de weersomstandigheden voor het optreden van deze ziekten
dit jaar zeer gunstig.
a.

T a r w e h a l m d o d e r , Ophiobolus graminis (Sacc.) Sacc.

Deze schimmel veroorzaakte op verschillende tarwe- en gerstpercelen ernstige schade.
Zoals gewoonlijk werden de eerste ziekteverschijnselen pleksgewijze in het gewas bij of
kort na het te voorschijn komen van de aren waargenomen en stierf het gewas op deze
plekken voortijdig af (witte aren), zodat van de zaadzetting niet veel terecht kwam.
Ook bij haver werd op een perceel een ernstige aantasting door de tarwehalmdoder
waargenomen, vermoedelijk veroorzaakt door Ophiobolus graminis var. avenae Turner.
Volgens de literatuur kan deze variëteit behalve haver ook verschillende grassen aan
tasten.
b.

O o g v l e k k e n z i e k t e , CercosporeUa herpotrichoides Fron

Deze ziekte trad evenals in 1962 vrij algemeen bij tarwe en gerst op, maar richtte
meestal geen schade van betekenis aan.
c.

F u s a r i u m - v o e t z i e k t e , F u s a r i u m spp.

Evenals in 1958 en 1961 (zie Jaarboeken 1958 en 1961, blz. 34 resp. 25) trad ook
dit jaar Griphosphaeria nivalis (Schaff.) Muller & v. Arx, de perfecte vorm van de
"sneeuwschimmel" (Fusarium nivale (Fr.) Ces.) algemeen in granen op. Via de blad
schede van de onderste bladeren kan deze schimmel de knopen aantasten en de plant
voortijdig doen afsterven. Ook andere Fusarium-soorten bv. Fusarium culmorum (W. G.
Sm.) Sacc. kunnen een overeenkomstig aantastingsbeeld veroorzaken.
De Fusarium-voetziekte bleek dit jaar in het algemeen echter niet van ernstige aard
te zijn.
GRASSEN, Gramineae
E m e 11 e n. Tipula spp.
De eiafzetting in de nazomer van 1962 had een zeer hoge herfstpopulatie van emelten
tot gevolg (zie Jaarboek 1962, blz. 30-31).
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De zeer strenge winter 1962/63 bracht echter een grote sterfte onder de dieren,
hetgeen reeds bleek bij een in het voorjaar ingesteld onderzoek naar de emeltenpopulatie
in een aantal graslandpercelen in de Achterhoek en Twente. Zowel op de hoger gelegen
percelen als op die, waar tengevolge van smeltwater langdurige wateroverlast voorkwam,
was de sterfte onder de dieren groot. In de genoemde gebieden liep de emeltenpopulatie
t.o.v. het najaar 1962 met 25-98% (gemiddeld 84%) terug. Toch bleek op enkele zandpercelen de kans op schade nog aanwezig te zijn. Op klei- en veengrond waren de
aantallen veelal te gering om schade te kunnen veroorzaken.
In een circulaire van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Plantenziekten van
27 maart 1963 aan de Specialisten Plantenziekten van de R.L.V.D. werd de situatie
uiteengezet. In verband met de langdurige stal periode van het vee en de geringe voor
raden ruwvoeder bestond op vele bedrijven de noodzaak om het vee zo spoedig mogelijk
in het weiland te brengen. Met het oog hierop werd aangeraden, waar nodig, met een
bestrijding niet te lang meer te wachten. Verder werd er op gewezen, dat in het voorjaar
met succes gebruik van parathion kan worden gemaakt, mede omdat dit middel een
kortere veiligheidstermijn heeft dan de gechloreerde koolwaterstoffen.
In overeenstemming met de verwachtingen is het in de loop van het jaar sporadisch
tot ernstige aantastingen gekomen. Als gevolg hiervan werden in de herfst geen massale
vluchten van de muggen waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een herstel van
de populatie in het komende jaar.

Vlieg

a.

Amaurosoma sp.

Bij een zaadteler te Vlijmen deed zich in juni een merkwaardige aantasting voor van
de bloeiwijze van timotheegras (Phleum pratense L.). De aren bleken in de schede
beschadigd te zijn door vlieglarven (zie afb. 9) van het genus Amaurosoma, hetzij
A. flavipes (Fall.) of armillatum (Zett.). Deze soorten zijn in Duitsland, Oostenrijk,
Zweden en Noorwegen bekend als ernstige beschadigers van timotheegras voor de zaad
teelt. Ook in ons land is een geval van schade bekend, namelijk in het jaar 1939 (zie
Jaarboek 1939, blz. 54). Vermoedelijk wordt alleen Phleum pratense aangetast.
Omstreeks half mei worden de eieren afgezet op de bovenzijde der bladeren van deze
graansoort. De na 4 tot 6 dagen uitkomende larven begeven zich naar de aren, die zich
dan nog in de bladscheden bevinden. Zij tasten hier de bloemknoppen aan, welke
vreterij meestal wordt voortgezet, totdat de aar tevoorschijn komt. Kort daarop vindt
de verpopping in de grond plaats. Deze poppen overwinteren. Er treedt dus slechts één
generatie per jaar op.
Een bestrijding is moeilijk door de verborgen levenswijze der larven in de bladscheden
en door het Iaat zichtbaar worden der aantasting. De schade is reeds aangericht wanneer
men deze opmerkt. Bestrijding in hetzelfde jaar heeft dus geen zin meer. Wel kan het
volgend jaar een bestrijding met chemische middelen worden overwogen. Deze dient
dan te worden uitgevoerd in de periode dat de eieren worden afgezet en de jonge larven
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zich naar de aren begeven. Volgens gegevens uit de buitenlandse literatuur zijn gunstige
resultaten mogelijk door een bestrijding met DDT of parathion. De meeste kans op
succes lijkt ons aanwezig als gespoten wordt met een mengsel van DDT en parathion.
b

Hydropota griseola Fall.

Een ander geval van ernstige schade door vlieglarven deed zich voor op een sportveld
te Den Haag. Aldaar werd het gras sterk gemineerd door larven van Hydropota griseola
(Fall.). Deze soort is in ons land zelden van enige betekenis, doch schijnt in Scandinavië
meer schade te doen.
KARWIJ, Carum carvi L.
K a r w ij m o t, Depressaria nervosa Haw.
Evenals in beide voorgaande jaren speelde ook dit jaar het optreden van de karwijmot
geen rol van betekenis.
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Afb. 10. Karwij.
Links één gezonde plant
en rechts 3 planten met
grotendeels doorgerotte
wortelhals, vermoedelijk
een gevolg van een
aantasting door Cen
tros pora acerina (verbruinen).

V e r b r u i n e n , Centrospora acerina (Hartig) Newhall
Het verwelken en afsterven van planten op enkele karwijpercelen was vermoedelijk
het gevolg van een aantasting door de schimmel Centrospora acerina. Ook het vorig
jaar werd dit verschijnsel op enkele percelen waargenomen (zie Jaarboek 1962, blz. 31).
De ernstig aangetaste planten waren aan de stengelvoet dan wel op de wortelhals of
de wortel geheel of grotendeels doorgerot (zie afb. 10). De licht aangetaste planten ver
toonden op deze plaatsen slechts een oppervlakkig rot of bruinverkleuring; de onderste
bladeren waren dikwijls gedeeltelijk verdord. De aantasting werd waarschijnlijk door de
langdurige winter en het koude, natte weer in het voorjaar in de hand gewerkt.

W o r t e l v l i e g , Psila rosae (F.)
In juli en augustus werd op enkele karwijpercelen na de oogst van de dekvrucht een
matige tot vrij ernstige aantasting door larven van de wortelvlieg waargenomen.
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KOOLZAAD, Brassica napus L.

G a l b o o r s n u i t k e v e r , Ceutorrhynchus pleurostigma (Marsh.)
Evenals vorig jaar werd ook dit jaar in koolzaad veel aantasting door larven van de
galboorsnuitkever waargenomen. Dit insekt veroorzaakte echter in het algemeen geen
of slechts geringe schade.
Groeistofbeschadiging
Enkele ingezonden monsters koolzaadplanten vertoonden verschijnselen die vermoe
delijk het gevolg waren van groeistofbeschadiging. Verschillende stengels waren nl. op
enige afstand (± 10 cm) van de top gespleten, terwijl de hauwen niet regelmatig ver
spreid langs de bloemstengsels, maar plaatselijk dicht bij elkaar voorkwamen en dikwijls
twee aan twee aan de hauwsteeltjes met elkaar waren vergroeid. Verschillende stengels
vertoonden verdikte afgeplatte groeitoppen met één of enkele, soms spiraalvormige
krommingen en met een dichte bezetting van gedeeltelijk met elkaar vergroeide hauwtjes
of bloempjes.
Laatstgenoemde misvormingen van de groeitoppen, ook wel "fasciaties" genoemd,
kunnen bij koolzaad ook op natuurlijke wijze ontstaan. Zij komen dan echter meestal
zowel aan de hoofdstengel als aan de zijstengels van dezelfde plant voor, terwijl andere
planten in de omgeving dit verschijnsel niet vertonen.
K o o l z a a d a a r d v l o , Psylliodes chrysocephala (L.)
Het optreden van de koolzaadaardvlo was dit jaar slechts van geringe betekenis.
K o o l z a a d g l a n s k e v e r , Meligethes aeneus (F.)
K o o l z a a d s n u i t k e v e r , Ceuthorrynchus assimilis (Payk.)
Op een aantal percelen koolzaad werden reeds vóór of in het begin van de bloei
(eind april-begin mei) veel glans- en snuitkevers aangetroffen. Belangrijke vluchten
(vooral van snuitkevers) kwamen echter tegen het einde van of kort na de bloei van het
koolzaad (eind mei-begin juni) voor, zodat een bestrijding in deze warme, droge periode
vrij algemeen noodzakelijk was.
Vorstschade
Bij koolzaad kwam plaatselijk ernstige vorstschade voor. Veel planten stierven ten
gevolge van de langdurige winter en de ongunstige weersomstandigheden in maart af,
terwijl bij andere planten overeenkomstige beschadigingsverschijnselen werden waarge
nomen als in het Jaarboek 1962 (blz. 32 en 33) zijn beschreven.
In O.-Flevoland moesten verschillende kavels tengevolge van een te dunne stand van
het gewas worden omgeploegd. Vooral op de laatgezaaide percelen leden enkele rassen
veel schade. Dit was ook het geval op de vroeg gezaaide percelen, die reeds vóór de
winter een welige groei vertoonden en tot stengelvorming waren overgegaan.
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VLAS, Linum usitatissimum L.

D o d e h a r r e 1 , Ascochyta linicola Naoum. et Vass.
Dode harrel werd slechts plaatselijk en dan nog in geringe mate waargenomen. Deze
ziekte heeft sinds het droge jaar 1959 in de vlasteelt geen rol van betekenis meer
gespeeld.

G r a u w e s c h i m m e l , Botrytis cinerea Pers. ex Fr.
De kwaliteit van het vlas werd door het slechte weer tijdens de afrijping en de oogst
ongunstig beïnvloed. Vooral op percelen met een dichte stand en op percelen, waarop
het gewas vroegtijdig legerde, was dit het geval, dikwijls mede tengevolge van het optre
den van de grauwe schimmel. In het algemeen was echter de aantasting door laatstge
noemde schimmel dit jaar minder ernstig en bleek ook de gezondheidstoestand van het
zaad gemiddeld genomen belangrijk beter te zijn dan in 1962, hetgeen vermoedelijk met
het koude weer in juli en augustus verband hield.

R o e s t ; z w a r t s t i p , Melampsora lini (Ehrenb.) Lév.
In enkele gebieden, o.a. in de Wieringermeer, werd kort vóór de oogst vooral op de
wat laat afrijpende percelen vlas in lichte mate "zwartstip" (wintersporenhoopjes van
vlasroest) waargenomen.

V l a s b r a n d , Pythium megalacanthum de Bary
Vlasbrand is een elk jaar terugkerende ziekte. Dit jaar kwamen de ingezonden vlas
monsters voornamelijk uit de westelijke provincies.

V r o e g e a k k e r t r i p s , Thrips angusticeps Uzel
Vlastrips, Thrips linarius Uzel
Tengevolge van de langdurige winter en het koude voorjaar kwamen de eerste tripsen
dit jaar veel later dan normaal nl. ongeveer half april boven de grond.
In het algemeen speelde de aantasting geen belangrijke rol; in de tweede helft van
mei was echter op een aantal percelen een bespuiting noodzakelijk of gewenst.
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B. TUINBOUWGEWASSEN

Bloembollen- en bloementeelt

CAMELLIA JAPON IC A L.

S c h i l d l u i s , Pulvinaria floccifera (Westw.)
Op een Camellia afkomstig uit Velp vonden wij de Coccide Pulvinaria floccifera
(Westw.). Deze dopluis is in ons land slechts enkele malen in de open lucht aangetroffen
(zie Ent. Ber. 22 : 127, 1962). Blijkbaar is het een meer algemene soort in Zuid-Europa,
hetgeen dan ook verklaart, dat hij op kas- en kamerplanten meer geregeld gevonden
kan worden.

CHRYSANT, Chrysanthemum sp.

W a n t s e n , Lygus pratensis L .
Veel last werd ondervonden van de wantsen Lygus pratensis L., die in grote aantallen
optraden. Enerzijds kwamen de bloemen vaak ernstig misvormd uit de knop, terwijl
daarnaast veel bloemen ploseling hevige CwcMmw-virusverschijnselen vertoonden. Aan
gezien deze virusverschijnselen gedurende de eerste helft van het groeiseizoen niet op
traden, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het virus door de wantsen is overgebracht.

BRUINE DAGLELIE, Hemerocallis fulva L.

A u r e o b a s i d i u m m i c r o s t i c t u m (Bub.) W.B. Cke.
Roodomrande bladvlekken bij Hemerocallis fulva L. bleken te zijn veroorzaakt door
de schimmel Aureobasidium microstictum (Bub.) W.B. Cke. Deze parasiet was niet
eerder in ons land aangetroffen. Behalve bij Hemerocallis-soorten kan deze schimmel
ook bij Convallaria-, Lilium-, Iris- en Polygonatum-soorten bladvlekken veroorzaken.
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Afb. 11. Gladiool.
Aantasting door rupsen van
de kooluil.

GLADIOOL, Gladiolus L.
K o o 1 u i 1, Mamestra brassicae L.
Omstreeks midden september veroorzaakten rupsen van Mamestra brassicae (L.),
de kooluil, schade aan bloeiende gladiolen te Hillegom. Kleine en grote rupsen boorden
zich in de bloem en tastten daar vooral de meeldraden aan (zie afb. 11).

ORCHIDEE
S c h i l d l u i s , Genaparlatoria pseudaspidiotus Ldgr.
Genaparlatoria pseudaspidiotus Ldgr., een schildluis van tropische oorsprong, o.a.
bekend van Z.O.-Azië werd aangetroffen op een niet nader gedetermineerde orchidee
afkomstig uit Nieuw-Guinea.
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Afb. 12. Incarvillea sp.
Wortel met roodbruin natrot veroorzaakt door
Phytophthora cactorum.

INCARVILLEA SPP.
P h y t o p h t h o r a c a c t o r u m (Leb. & Cohn) Schroet.
Een op meerdere plaatsen waargenomen roodbruin natrot van de wortelstokken bij
Incarvillea spp. bleek te zijn veroorzaakt door de schimmel Phytophthora cactorum
(Leb. & Cohn) Schroet., o.a. bekend als veroorzaker van het stambasisrot bij appel
bomen. (zie afb. 12).
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Boomteelt en vaste plantenteelt

GEUM cv. 'BORISII'
G n o m o n i a f r u c t i c o l a (Arn.) Fall.
Bij Geum 'Borisii' werden typische olijfbruine, vaak door de nerven begrensde blad
vlekken waargenomen, (zie afb. 13), welke waren veroorzaakt door Zythia fragariae
Laibach, het conidiënstadium van de schimmel Gnomonia fructicola (Arn.) Fall. Deze
bladvlekkenziekte is voor het eerst in 1949 in Engeland (eveneens op Geum 'Borisii')
beschreven. De schimmel komt overigens vrij algemeen voor op bladeren van aardbeiplanten.

Afb. 13. Geum.
Bladeren van Geum 'Borisii' met vlekken veroorzaakt door Gnomonia fructicola.

LIGUSTER, Ligustrum ovalifolium Hassk.
G a 1 m ij t,

Eriophyes loewi Nal.

Te Groenlo bleek op een boomkwekerij de haagliguster, Ligustrum ovalifolium Hassk.,
aangetast te zijn door galmijten van de soort Eriophyes loewi Nal. Deze galmijt is vooral
bekend van sering, Syringa vulgaris L., doch blijkt ook bij Ligustrum te kunnen voor
komen.
Het schadebeeld bij Syringa bestaat uit misvormde knoppen, welke kunnen uitgroeien
tot sterk vertakte scheuten met schubvormige bladeren, waardoor een heksenbezemachtige groei ontstaat.
De aangetaste ligusterstruiken vertoonden vooral bladeren met een veel donkerder
kleur.
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PIOEN, Septoria sp.
S e p t o r i a p a e o n i a e Westend.
Op een vaste plantenkwekerij werd bij Paeonia sp. een ernstige blad- en stengelaan
tasting door de schimmel Septoria paeoniae Westend. waargenomen. Zowel op de
bladeren als op de stengels is deze schimmelaantasting gekenmerkt door opvallende
purperrode vlekken met een licht gekleurd centrum (zie afb. 14). Deze ziekte treedt
in ons land slechts zelden in ernstige mate op.

Afb. 14. Pioen.
Stengels met vlekken ver
oorzaakt door Septoria
paeoniae.

ROOS, Rosa spp. en hybriden
Kleinste rozebladwesp, Blennocampa pusilla (Klug)
Vooral van particuliere zijde werden in mei en juni verscheidene klachten en inzen
dingen ontvangen inzake het oprollen van een kleiner of groter aantal bladeren bij
/?osa-hybriden, Rosa canina L. en ook wel bij botanische rozesoorten. Steeds bleek de
aantasting door de kleinste rozebladwesp, Blennocampa pusilla (Klug) veroorzaakt te
zijn.
Deze zwartgekleurde bladwespen vliegen in mei en juni. De eiafzetting vindt plaats
aan de randen van de bladeren. Tengevolge van een prikkeling van het planteweefsel,
die door de eiafzetting wordt veroorzaakt, worden de bladranden iets dikker en rollen
gewoonlijk aan beide bladhelften meestal overlangs naar onderen op, vaak tot op de
hoofdnerf (zie afb. 15). De afzonderlijke blaadjes hangen later meermalen naar beneden.
In deze opgerolde blaadjes vreten de aanvankelijk witachtige, later lichtgroene kleine
bastaardrupsjes van het bladmoes. De bladeren vergelen hierdoor en vallen tenslotte
vroegtijdig af. In augustus kruipen de larven in de grond en vormen een cocon, waarin
ze overwinteren. In het voorjaar vindt de verpopping plaats.
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Afb. 15. Roos.
Kleinste rozebladwesp.
Top van rozescheut, waar
bij de randen van de bla
deren in overlangse richting
naar onderen zijn opgerold.
De meer of minder han
gende stand van de afzon
derlijke blaadjes geeft een
aangetaste struik een enigs
zins treurend aanzien.

1 I
Bij een geringe aantasting kan
tg 1 \
de bestrijding van deze schadelijke
bladwesp het beste geschieden door
•
Tg
de aangetaste bladeren zo spoedig
Ijl
Iƒ|
mogelijk af te plukken en te verI
WK fff*
nietigen. Komt de aantasting daarW M *JL
entegen op bijna alle aanwezige
0
bladeren voor, dan verdient het
aanbeveling de takken flink terug te snoeien en het afgesnoeide takmateriaal te ver
branden of op een andere wijze te vernietigen. Na deze behandeling vormen de struiken
weer nieuwe scheuten, die althans in hetzelfde jaar niet meer worden aangetast.
Ter voorkoming van een nieuwe aantasting kan men in begin mei de rozestruiken
Despuiten met 10 cc lindaan-vloeibaar 14% per 10 liter water of met 10 gram DDTspuitpoeder 50% per 10 liter water. Deze bespuiting dient in het einde van mei te
worden herhaald.

VINGERHOEDSKRUID, Digitalis purpurea L.
V i r u s , Nicotiana-virus 5 (ratel)
Op een vruchtwisselingsproefveld in Gaasterland werden bij Digitalis purpurea L.
virusachtige verschijnselen bij de bladeren aangetroffen. Hierbij werden geelgroene tot
heldergele, kleine en meer of minder scherp begrensde vlekjes geconstateerd, die soms
in een dichte bezetting over de gehele bladoppervlakte of op een bepaald bladgedeelte
voorkwamen. Opvallend is vooral, dat binnen deze kleine vlekken de fijnere nerfjes
vaak groen blijven.
Inoculaties, uitgevoerd met sap uit deze van virus verdachte bladeren van Digitalis
purpurea leverden positieve reakties op bij alle gebruikte toetsplanten, waardoor de
aanwezigheid van een virus, t.w. Nicotiana-virus 5 (ratel) kon worden vastgesteld.
Geheel onafhankelijk van dit uitgevoerde virusonderzoek bleek bij een ingesteld
nematologisch onderzoek, dat in de grond, waarop dit Digitalis-gewas werd gekweekt
ook de vermoedelijke aaltjes-vector van dit betreffende virus, Trichodorus sp., aanwezig
was.
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ZWARTE ELS, Ali us glutinosa (L.) Vill.
T a p h r i n a t o s q u i n e t i i (Westend.) Magn.
De laatste jaren wordt vaak ter diagnose materiaal ingezonden van de zwarte els
aangetast door de schimmel Taphrina tosquinetii (Westend.) Magn. Deze schimmel
veroorzaakt een misvorming
van de twijgen, welke enigs
zins doet denken aan fasciaties. De aangetaste bladeren
hebben vaak een „gekron
keld" uiterlijk en zijn rood
achtig van kleur. Bovendien
zijn de zieke bladeren vaak
aanzienlijk groter dan de ge
zonde bladeren, (zie afb. 16
en afb. 17).

Afb. 16 en 17. Zwarte els.
Bladeren van
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zwarte

els

aangetast

door

Taphrina

tosquinetii.

Fruitteelt

ALGEMEEN
Vorst
Bij verscheidene fruitgewassen (vooral bij peren) is in 1963 veel vorstschade opge
treden. In het voorjaar werden de ernstige gevallen al spoedig duidelijk door het afster
ven van takken, knoppen en bast en slechte ontwikkeling. Verscheidene gevallen werden
pas later herkend aan de slechte stand. Kersen vertoonden in het eenjarig hout een
afsterving van het cambium.
De grote verschillen tussen dag- en nachttemperaturen in het voorjaar deden o.a. bij
peren en appels plaatselijk de bast afsterven.
Aardbeien vertoonden in vele gevallen reeds vroeg (eind auril-begin mei) een slechte
stand; de groei kwam niet op gang als gevolg van de lage grond- en luchttemperaturen,
terwijl door de vorst vele planten verzwakt waren.
Tussen een griend geplante appels in de provincie Utrecht vertoonden zeer ernstige
afstervingsverschijnselen. Het bleek dat deze bomen, die als gevolg van de beschutte
stand weinig waren afgerijpt en dus weinig weerstand hadden, plotseling aan strenge
vorst waren blootgesteld doordat het griend werd gekapt.

AARDBEI, Fragaria hybr.
A a r d b e i l o o p k e v e r , Ophonus pubescens Müll.
Op verscheidene aardbeipercelen in Zeeland werd in de tweede helft van juni ernstige
schade aan de vruchten aangericht door aardbeiloopkevers. Veel vruchten verdroogden
of gingen in rotting over.
V r u c h t r o t , Botrytis cinerea Pers. ex Fr.
Als gevolg van het aanhoudend koude en natte weer trad in juni zeer veel vruchtrot
op in aardbeien, zelfs op geregeld bespoten percelen. De aantasting bleek in meerjarig
gewas het ernstigst te zijn, waardoor verscheidene percelen vrijwel geen oogst hebben
gegeven.

APPEL, Malus pumila Mill.
A c a l l a c o m a r i a n a Zeil.
Rupsen van deze bladroller, die gewoonlijk op aardbei leeft, veroorzaakten in augustus
op appels en peren op Texel lichte schade. Ook in 1962 is deze soort talrijk op appel
te De Lier opgetreden, terwijl blijkens een mededeling van drs. A. I. de Jong (I.P.O.)
Acalla comariana te Serooskerke eveneens geregeld op appel wordt gevonden.

37

A p p e l b l a d m i n e e r m o t , Nepticula malella Stt.
Op verscheidene plaatsen trad in 1963 — vooral in augustus — een ernstige aan
tasting door rupsen van de appelbladmineermot op. Uit waarnemingen bleek dat de
lokale klimatologische omstandigheden van grote invloed zijn op de fenologie van dit
insekt, zodat hierin grote verschillen werden aangetroffen.
De eerste bladmijnen werden tussen 31 mei en 4 juni gevonden. Op enkele plaatsen
verlieten de rupsen reeds vanaf 11 juni de mijnen, op vele andere plaatsen echter later.
Begin juli hadden op vele plaatsen de rupsen de mijnen verlaten. Op een perceel te
Rijswijk (ZH) daarentegen bevonden zij zich op 5 juli nog in de mijnen.
De tweede vlucht strekte zich —- over het gehele land gerekend — uit van eind juni
tot begin augustus, terwijl vanaf 23 juli de bladmijnen van de tweede generatie werden
aangetroffen.
Vergeleken met 1961 -— het laatste jaar waarover voldoende waarnemingen bekend
zijn — lagen de verschijningsdata van de diverse stadia belangrijk later.
A p p e l b l o e d l u i s , Eriosoma lanigerum Hausm.
De winter 1962/1963 heeft de bloedluispopulatie sterk verkleind. Hierdoor was er
tot eind mei nog slechts weinig uitbereiding van de bloedluisaantastingen.
De eerste migratieperiode begon omstreeks 10 juni. In juli was de aantasting echter
in sterke mate toegenomen, terwijl in september en oktober nogmaals een sterke uit
breiding plaats had.

Afb. 18. Appel.
Appel-grasluis: luizen op knop.
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A p p e l g r a s l u i s , Rhopalosiphum insertum Wik.
De eieren van de appelgrasluis bleken van de strenge winter slechts weinig te hebben
geleden. De eerste luizen (zie afb. 18) verschenen op 28 maart, ongeveer hetzelfde tijdstip
als in 1962. Daarna werd het uitkomen door koud weer vertraagd, terwijl door nacht
vorsten op 12 en 13 april een groot aantal jonge luizen werd gedood. Het aantal over
winterde eieren was echter zo groot dat de appelgrasluis dit jaar in verscheidene boom
gaarden in ernstige mate optrad.
A p p e l m e e l d a u w , Podosphaera leucotricha (Ell. & Everh.) Salm.
De appelmeeldauw bleek niet of weinig te hebben geleden van de strenge winter. In
voorjaar en voorzomer was op vele bedrijven een belangrijke aantasting aanwezig.
Later in de zomer was het weer ongunstig voor deze ziekte, zodat niet veel uitbreiding
meer plaats had.
A p p e l z a a g w e s p , Hoplocampa testudinea Klug.
De aantasting door de appelzaagwesp is de laatste jaren van relatief weinig betekenis
geweest. In 1963 werd echter op verscheidene plaatsen op de laat-bloeiende rassen een
onverwacht ernstige aantasting (tot 85%) geconstateerd. Op de vroeg bloeiende rassen
werden onder invloed van de lage temperaturen slechts weinig eieren afgezet.
F r u i t m o t, Enarmonia pomonella L.
Als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden trad de fruitmot in 1963 weinig
schadelijk op. Zelfs werden in de vanglampen zo weinig fruitmotten gevangen dat in
de vluchtcurve geen top kon worden vastgesteld.
F r u i t s p i n t , Metatetranychus ulmi Koch.
De eerste fruitspintmijten verschenen op 25 april (Hurwenen, Beusichem) op be
schutte plaatsen. Tot 6 mei kwamen er als gevolg van het koude weer echter slechts
weinig eieren uit. Daarna verscheen het fruitspint onder invloed van een weersverbetering in grote aantallen. De eerste zomereieren werden op 22 mei uit Sluis (Z) gemeld.
In het algemeen is in 1963 de spintaantasting niet ernstig geweest. Alleen op slecht
verzorgde bedrijven trad vanaf eind mei bruinverkleuring van de bladeren op.
G l o e o s p o r i « m - v r u c h t r o t , Pezicula spp.
Door het aanhoudend natte weer was in de nazomer de kans op een ernstig optreden
van Gloeosporium-vruchtrot groot geworden. Hierop is in een extra radiobericht
geattendeerd.
G r a p h i p h o r a a u g u r F.
In 1963 werden talrijke malen meldingen ontvangen van het optreden van Agrotisen Mamestra-soorten op fruitgewassen (zie afb. 19).
In juli werden in een vangkooi voor wantsen geplaatste appelonderstammen te
Emmeloord geheel kaalgevreten door rupsen van Graphiphora (— Agrotis) augur.
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Afb. 19. Appel.
Graphiphora augur F.
Vlinder (vergroot).

Slechts de nerven van de bladeren bleven over. Het is de eerste maal dat deze niet alge
meen voorkomende soort op appel werd aangetroffen. De in 1962 bij appelonderstam
men op hetzelfde perceel aangetroffen vrij ernstige Agrotisschade is wellicht ook aan
deze soort te wijten geweest. De rupsen zijn toen echter niet uitgekweekt voor deter
minatie.
G r o e n e a p p e l t a k l u i s , Aphis pomi Geer
De groene appeltakluis is in 1963 in de meeste boomgaarden schadelijk opgetreden.
De eerste kleine kolonies werden op 2 mei gevonden. Vanaf half juni had een sterke
uitbreiding plaats. In augustus liep de aantasting onder invloed van het aanhoudende
koude natte weer sterk terug. Op 10 oktober werden de eerste wintereieren aangetroffen
(zie afb. 20).
Een in 1962 te Balk gevonden gele bladluis (zie Jaarboek 1962, pag. 60) bleek na
determinatie een gele vorm van Aphis pomi te zijn, die in Europa niet eerder is ge
vonden. In 1963 is deze vorm niet weer aangetroffen.
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Afb. 20. Appel.
Groene appeltakluis: wintereieren op appeltak.

G r o e n e a p p e l w a n t s , Lygus pabuUnus L .
Van de op fruitgewassen voorkomende wantsensoorten is vooral Lygus pabulinus in
1963 in ernstige mate opgetreden. Behalve appel (zie afb. 21) werden ook peer en rode
bes soms sterk beschadigd. De larven kwamen over een lange periode uit de wintereieren, hetgeen de bestrijding bemoeilijkte.

Afb. 21. Appel.
Groene appelwants: door want
sen beschadigde jonge vruchten.
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Afb. 22. Appel.
Groene appelwants: scheuttopje
met door wantsen veroorzaakte
bladbeschadiging.

Afb. 23. Appel.
Grote appelbladroller: vlinder met
lege pophuid op blad.
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Op Texel werd half augustus een ernstige aantasting van de toppen der scheuten van
omgeënte appelbomen door larven van de zomergeneratie aangetroffen (zie afb. 22).
Volgens de literatuur ontwikkelt deze generatie zich gewoonlijk op kruidachtige gewas
sen. Ook in de Noordoostpolder werd deze generatie schadelijk op appels gevonden.
Daar kwamen de larven echter ook op tussengeplante aardappelen voor.
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 1963 weer algemeen voor. Op alle plaatsen waar
vanglampen stonden opgesteld, werd deze soort gevangen (zie afb. 23).
De vlucht begon op 13 juni en eindigde vermoedelijk half augustus. De dieren die
daarna tot eind september zijn gevangen, waren hoogstwaarschijnlijk van een partiële
tweede vlucht. Het laatste exemplaar kwam op 30 september te Stein in de lamp.
De topvlucht van deze soort werd in de tweede dekade van juli geconstateerd.
Te Stein en Diepenveen werd aangetoond, dat een bosrijk biotoop een gunstige invloed
heeft op het aantal exemplaren dat gevangen wordt.
G r o t e b e e r v l i n d e r , Arctia caja L .
In Tiel werden eind augustus rupsen (zie afb. 24) van de grote beervlinder (zie afb. 25)
op appelbladeren aangetroffen, hetgeen in ons land nog niet eerder was waargenomen.
De rupsen skeletteerden de bladeren.

Afb. 24. Appel.
Grote beervlinder: rups.
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Afb. 25. Appel.
Grote beervlinder:
vlinder.

H e g g e b l a d r o l l e r , Cacoecia rosana L .
De eieren kwamen in 1963 over een lange periode uit, zodat vele rupsen aan de
bestrijdingsmaatregelen zijn ontsnapt. De eerste rupsen verschenen ni. in de derde
dekade van april, terwijl op sommige plaatsen nog in de eerste week van juni pas ver
schenen rupsen werden aangetroffen. Deze rupsen hebben plaatselijk ernstige schade aan
de gewassen veroorzaakt (o.a. aan de vruchten). In 1964 zal het daarom waarschijnlijk
nodig zijn aan deze beschadiger weer meer aandacht te besteden.
De vlucht van de vlinders duurde van 18 juni tot 16 juli.
L i j n e n b o n t , virus
Patronen van lichtgroene en gele golflijnen in de bladeren, zoals die enkele jaren
geleden bij zoete appels in Balk werden aangetroffen, zijn thans ook gevonden in de
bladeren van de rassen Perzikrode Zomerappel (Meeuwen), James Grieve (Eek en Wiel)
en Manks Codlin (Emmeloord). De symptomen lijken veel op die van het in de buiten
landse literatuur genoemde linepallern-virus van appel.
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Atb. 26. Appel.
Groenteu i1, Mam estra
oleracea L.: rupsen
(vergroot).

M a a r t v l i n d e r , Alsophila aescularia Schiff.
In Noord-Holland werden op enkele plaatsen imago's, eieren en rupsen van de
Maartvlinder aangetroffen. Te Wognum werd door de rupsen in juni schade aan vruch
ten en bladeren van appels aangericht. De rupsen kwamen in groepen bij elkaar voor.
U i l e n r u p s e n , Mamestra spp.
Op verscheidene plaatsen werden eihoopjes van Mamestra-soorten op appelbladeren
gevonden. Door uitkweken werd vastgesteld dat deze in de meeste gevallen van de
groenteuil, Diataraxia oleracea L., afkomstig waren (zie afb. 26).
Te Gendringen werden op 30 augustus rupsen van de perzikkruiduil, Marnestra
persicariae L., op appel aangetroffen (zie afb. 27).
P r o l i f e r a t i e , virus
In een boomgaard te Wijk (Land van Heusden en Altena) werden duidelijke proliferatie-verschijnselen aangetroffen in het hart van een oude hoogstam, ras Schone van
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Afb. 27. Appel.
Perzikkruiduil, Mamestra persicariae L.: door rupsen beschadigde vruchten.

Boskoop. Voor zover bekend is dit de eerste vondst van deze ziekte in het midden van
het land.
R o s e a p p e l l u i s , Dysaphis plantaginea Pass.
In 1962 was het weer voor deze soort ongustig en werden er weinig wintereieren
afgezet.
Dientengevolge trad deze soort in 1963 slechts in geringe mate op. Terwijl voorheen
de rose appeltakluis alleen in de zuidelijke provincies werd aangetroffen, werd in 1963
ook op Texel een lichte aantasting gevonden.
S k e l e t t e e r m o t , Simaethis pariana L .
De rupsen van de skeletteermot traden in 1963 veelvuldig op. Vooral de tweede
generatie rupsen veroorzaakte op verscheidene plaatsen in augustus en september ernstige
schade. Te Boekend - Blerick (L), St. Jansteen (Z) en Alphen (NB) trad zelfs kaalvreterij
op.
T o p b l a d r o l l e r , Cnephasia longana Haw.
Rupsen van deze polyfage soort beschadigden in juni op verscheidene bedrijven vele
eindscheuten van appels. In Winschoten, waar dit insekt reeds enige jaren schadelijk
optreedt in aanplantingen van appelonderstammen, was de aantasting in 1963 belangrijk
minder dan in 1962.
V o o r j a a r s u i l e n , Orthosia spp.
De voorjaarsuilen zijn in 1963 in ernstiger mate dan in voorgaande jaren opgetreden.
In vele boomgaarden werden door rupsen bladeren en vruchten beschadigd.
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De vluchten van de verschillende soorten begonnen eind maart (Stein (L): 17 maart)
en duurden tot eind mei. In Diepenveen werd op 13 juni nog een vlinder gevangen.
Dit is echter een uitzondering. Evenals in voorgaande jaren verliepen de vluchten van
de verschillende soorten synchroon.
Te Stein (L) werd op 4 november een vlinder van de soort Orthosia incerta Hufn. en
op 10 november van Orthosia stabilis Schiff, in een vanglamp gevangen. Een dergelijk
verschijnen van Orthosia-soorten in het najaar komt zelden voor.
W i l g e w a n t s , Plesiocorus rugicoüis Fall.
Het oudere literatuurgegeven, dat deze soort een gewone beschadiger van appelbomen
is, kon door ons de laatste tien jaren niet worden bevestigd. In 1963 is de wilgewants
echter van onbehandelde appelbomen te Wognum (NH) verzameld.

APPEL, Malus pumila Mill, en PEER, Pirus communis L.
B l a a s m i j n m i n e e r m o t , Lithocolletis corylifoliella Haw.
Bij appel en peer in Noord Limburg werd een aantasting door een mineermot aan
getroffen, waarvan de larven grote bladmijnen aan de bladbovenzijden maken (zie
afb. 28). Naar de vorm dezer mijnen werd deze beschadiger als Lithocolletis corylifo
liella gedetermineerd. De aantasting, die ook reeds in 1961 en 1962 optrad, werd

Afb. 28. Appel.
Blaasmijnmineermot: bladeren met mijnen.
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gevonden in Haelen, Tegelen, Bingelrade en Susteren. Er zijn aanwijzingen dat dit
insekt ook in Zeeland voorkomt.
Volgens buitenlandse gegevens overwintert deze bladmineerder als rups in het afge
vallen blad. De vlinders vliegen in mei en juli. Nederlandse gegevens over de blaasmijnmineermot ontbreken. Voorlopig wordt daarom aangenomen dat het een voor ons land
nieuwe aantasting betreft.
S c h u r f t z i e k t e , Venturia inaequalis (Cke.) Wint. en Venturia pirina Aderh.
De eerste ascosporen in de controleseries met kunstmatig verwarmde en bevochtigde
bladeren werden dit jaar op 28 en 29 maart aangetroffen. Op 1 april waren buiten de
eerste rijpe pseudotheciën aanwezig. Deze tijdstippen lagen evenals in 1962 in de ge
bruikelijke periode. De eerste ascosporenuitstoting te Wageningen, buiten, had plaats
tijdens regen op 9 april (1962 : 8 april).
In het zuiden van het land hadden de vroegste appelrassen (Perzikrode Zomerappel
en Manks Codlin) op 1 april juist infekteerbare delen. Dit was, evenals in voorgaande
jaren, ongeveer synchroon met de aanwezigheid van de eerste rijpe pseudotheciën buiten.
Omstreeks 15 april hadden ook in het noorden van het land de vroegste appel- en
pererassen infekteerbare delen.
De knopontwikkeling verliep daarna vrij traag, zodat de volle bloei van de peren in
het zuiden en midden van het land pas in de eerste helft van de tweede dekade van mei
viel, in het noorden in de eerste helft van de derde dekade van mei. De volle bloei van
appels kwam hier vlak achter aan, n.l. in het zuiden en midden in de tweede helft van
de tweede dekade en in het noorden in de tweede helft van de derde dekade van mei.
De eerste infektieperiode trad op 8/9 april op in Roosendaal. Een dag later breidde
deze zich uit over het zuiden en midden van het land. Blijkens ontvangen meldingen
over het optreden van de eerste schurftvlekken was op enkele plaatsen in het zuidwesten
van het land de eerste schurftaantasting van deze infektieperiode afkomstig.
Evenals in 1962 volgden hierna de infektieperioden elkaar zonder grote onderbreking
op. In totaal traden in de periode van 4 april tot 24 mei 22 infektieperioden op (in
1962 eveneens 22), die echter meerendeels een regionaal of lokaal karakter hadden.
Slechts 8 infektieperioden omvatten een zeer groot deel van het land of het gehele land
(1962: 5), n.l. die van 9-10 april, 14-15 april, 28-29 april, 1 mei, 10-11 mei, 13-14 mei,
14-15 mei en 20-21 mei. Van de overige hadden er 6 een regionaal karakter (n.l. 15 april,
17 april, 20-21 april, 29 april, 2-3 mei en 9 mei) en 8 een beperkt regionaal tot sterk
lokaal karakter (n.l. 8-9 april, 16 april, 18 april, 22-23 april, 4 mei, 5 mei, 16-17 mei
en 18-20 mei).
De grootste aantallen infektieperioden kwamen tot stand in Margraten (12), Wage
ningen (11), Terschuur en Groessen (10-11), 's-Graveland, Uden, Maasniel en Bleijerheide (10). De kleinste aantallen werden vastgesteld te Heesbeen (4-5), Berlicum (N.Br.)
(5), Hoofddorp, Gouderak, Ophemert, Kerkdriel, Groot-Ammers en Gasselte (5-6).
Op grond van de waarnemingen werden in de periode van 30 maart tot 25 mei 1963
42 radioberichten (1962:36) over de schurftzwam omgeroepen, n.l. 2 voorwaarschu
wingen over de ontwikkeling van de vruchtlichamen en de rijping van ascosporen, 39
berichten over infektieperioden en 1 bericht over het beëindigen van de berichtgeving.
De radioberichtgeving over infektieperioden werd dit jaar gestaakt zodra het begin
van de bloei van het appelras Golden Delicious in het noorden van het land werd
gemeld, zulks in afwijking van vorige jaren. Dit was het geval op 24 mei. Het einde van
de ascosporenuitstotingen werd dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet
meer bepaald.

V r u c h t b l a d r o l l e r , Adoxophyes reticulana Hb.
In de fenologische ontwikkeling van deze beschadiger, die in 1963 in het algemeen
van weinig betekenis is geweest, deden zich dit jaar enkele bijzonderheden voor als
gevolg van het koude weer in de zomer.
De eerste vlucht van de vlinders begon omstreeks 3 juni onder gunstige weersom
standigheden, die tot 13 juni voortduurden. Daarna verslechterde het weer, waardoor
het tweede deel van de vlucht traag verliep en de periode van eiafzetting vrij lang
duurde. De eieren kwamen traag uit, zodat tot half augustus nog zeer jonge rupsen
werden aangetroffen. Een groot aantal van deze rupsen staakte de ontwikkeling spoedig
en vormde voortijdig een winterspinsel, zodat slechts weinig schade werd aangericht.
De tweede vlucht begon pas op 6 augustus en duurde tot 29 september, terwijl de
eerste larven van de tweede generatie op 6 september werden gevonden. Ook deze larven
veroorzaakten slechts weinig schade.
Wildschade
In verscheidene delen van het land (o.a in Utrecht) trad in de eerste maanden van het
jaar zeer veel wildschade op. De langdurige strenge vorstperiode en de dikke laag sneeuw
dreven het wild naar de bebouwde streken en maakten het reeën, hazen en konijnen
mogelijk ook door sloten of omheiningen beschermde percelen binnen te dringen. Wildafweermiddelen hadden weinig effekt bij de onder het wild heersende voedselnood en
de lage temperaturen.
BLAUWE BES, Vaccinium corymbosum L.
E r w t e - u i l , Ceramica pisi L .
Te Schoonebeek werden eind augustus vruchten van blauwe bessen beschadigd door
rupsen van de erwte-uil.
FRAMBOOS, Rubus idaeus L.
F r a m b o z e k e v e r s , Byturus spp.
In 1963 zijn er in het algemeen vrij veel frambozekevers opgetreden, ook op bedrijven
waar deze insekten voorheen niet voorkwamen. Tussen begin mei en half juni werd
op verscheidene percelen ernstige schade aangericht.
Behalve bloemen werden ook bladeren van grondscheuten beschadigd. De kevers
kwamen soms zeer talrijk in de plooien van nog niet geheel ontplooide bladeren voor,
waarvan de nerven werden aangevreten. Na het uitgroeien waren van de geschonden
bladeren slechts flarden overgebleven.
KERS, Prunus spp.
K e r s e v l i e g , Rhagoletis cerasi L .
Door het geringe aantal beschikbare poppen was slechts één vluchtwaarnemingsdepôt onder een vangkegel mogelijk, n.l. te Venlo. Op 4 juni verscheen daar 1 vlieg,
later geen meer.
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Vangplankjes werden alleen opgehangen in Oosterhout (Gld.), Heumen en Dodewaard. Er zijn geen kersevliegen op aangetroffen. Op alle plaatsen, waar in voorgaande
jaren wel eens kersevliegen zijn waargenomen, is ook in 1963 controle uitgeoefend.
Hierbij werd alleen te Aalten op 11 juni één vlieg geconstateerd. Dat zo weinig gege
vens konden worden verzameld moet hoogstwaarschijnlijk worden geweten aan het
koude, regenrijke, winderige weer tijdens de vluchtperiode der vliegen.
MOREL, Prunus cerasus L. 'Austera'
B l a d v l e k k e n z i e k t e , Phloeosporella padi (Lib.) v. Arx
Op verscheidene percelen in Limburg trad eind juni een aanzienlijke bladval op, welke
werd veroorzaakt door de schimmel Phloeosporella padi (= Cylindrosporium padi).
Ook de vruchten werden plaatselijk sterk aangetast.
Op in het wild groeiende vogelkers komt deze schimmel algemeen voor; bij gekweekte
morellen en kersen was een dergelijke zware aantasting tot nu toe niet bekend (zie
afb. 29).
Afb. 29. Kers.
Bladvlekkenziekte:
aangetaste vruchten

PEER, Pyrus communis L.
Hoge temperatuur
In september werden verscheidene inzendingen ontvangen van peren met kleine
zwarte vlekjes op de schil. Deze ontstonden door het plotseling optreden van hoge
temperaturen in de zomer of nazomer na een koude natte periode. De opperhuid van
de vruchten vertoonde plaatselijk kleine blaasjes en enkele cellen waren afgestorven.
Indien dit afsterven in een jong ontwikkelingsstadium van de vruchten gebeurt, ver
groeien de vlekjes geheel en zijn zij bij de pluk niet meer terug te vinden. Deze schoonheidsfout treedt vooral op slecht ontwaterde percelen op.
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Afb. 30. Peer.
Gestreepte bladsnuitkever: takken met door Phyllobius piri beschadigde bladeren.

Ge s*t reepte bladsnuitkever, Phyllobius piri L .
Te Baarlo en Beesel (L.) veroorzaakte deze kever ernstige schade aan omgeënte pere
en pruimebomen. In IJsselstein werden jonge perebomen ernstig aangetast (zie afb. 30).
S p i n t , Tetranychus viennensis Zacher
Op een tegen een zuidmuur groeiende leiboom te Deil (Betuwe) werd op 22 april de
in ons land vrij zeldzame spintmijt Tetranychus viennensis aangetroffen. Op de bladeren
van de aangetaste boom werden op dezelfde datum ook reeds zomereieren gevonden.
De eerste melding uit ons land over deze soort dateert van 1960.

PERZIK, Prunus persica (L.) Batsch
M e l i g e p r u i m e l u i s , Hyalopterus pruni - amygdali Blanch.
Deze voor ons land nieuwe ondersoort (det. Hille Ris Lambers) — in tegenstelling tot
H. pruni Geoffr. uitsluitend op perziken levend — trad in 1963 op verscheidene plaatsen
(Denekamp, Haelen, Lobith, Wageningen en Diepenveen) in ernstige mate op. De
luizen veroorzaakten zwakke bladkrullingen en deden in sommige gevallen de scheuten
afsterven (zie afb. 31 en afb. 32).
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Afb. 33. Rode bes.
Bessetakluis: met eieren en
enkele luizen (links) bezette
takken.

RODE BES, Ribes rubrum L.
B e s s e t a k l u i s , Rhopalosiphoninus ribesinus v . d . G .
In 1963 is de gewoonlijk vrij zeldzame bessetakluis op meer plaatsen opgetreden dan
in 1962. Nieuwe vindplaatsen zijn Rohel (Fr.) en Schellinkhout (N.H.). Te Rohel bleken
deze luizen een duidelijke groeiremming van de bessestruiken te veroorzaken (zie
afb. 33).
G r o e n e s l a l u i s , Nasonovia ribis nigri Mosley.
Op rode bes werd wederom op een aantal plaatsen de groene slaluis waargenomen.
Dit geldt als een bijzonderheid, aangezien deze soort uitsluitend op zwarte bes zou
voorkomen.
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K o o l b l a d r o l l e r , Cacoecia costana Schiff.
Te St. Laurens (Z.) veroorzaakten de chocoladebruine rupsen van de koolbladroller
lichte schade aan rode bessestruiken.
P o l y d r o s u s p r a s i n u s 0 1.
Ook in 1963 trad deze kleine groene bladsnuitkever in de Bangert weer schadelijk
op bij bessen. De bladeren van de scheuttoppen werden aangevreten. Jonge, pas ge
plante percelen hadden soms zeer ernstig te lijden. De eerste kevers werden op 14 mei
aangetroffen.
ZWARTE BES, Ribes nigrum L.
B e s s e b l o e d l u i s , Eriosoma ulmi L .
Te Harlingen waren de wortels van zwarte bessen zo sterk aangetast door de besse
bloedluis dat de struiken in een droge periode in juni de bladeren lieten vallen. Twee
bespuitingen der struiken, resp. met dimethoaat en parathion, bleken een goed resultaat
tegen deze aantasting te geven.

Groenten- zaad- en kruidenteelt
KNOLSELDERIJ, Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) DC.
K o m k o m m e r m o z a ï e k v i r u s , Cucumis virus 1
In vele teeltgebieden werd in knolselderij een nog niet eerder waargenomen verschijn
sel vastgesteld. Deze afwijking kwam voornamelijk bij één selectie voor.
De afwijkende symptomen in het blad waren zeer verschillend:
groengele tot gele afzonderlijke ringen, soms met een iets verbruind centrum,
groengele tot gele aan elkaar grenzende of in elkaar overlopende ringen,
groengele of gele verkleuringen langs de hoofdnerven.
groengele tot gele gegolfde banden, parallel lopend met de bladlobben (-randen).
De bladeren groeiden niet normaal uit, waren hard en misvormd, terwijl de knolvorming
stagneerde. De gehele habitus van de aangetaste planten deed denken aan een "dwerggroei".
Na onderzoek kon worden vastgesteld dat de waargenomen afwijkingen werden ver
oorzaakt door een aantasting van het komkommermozaïekvirus (Cucumus virus 1).
De schade beperkte zich niet alleen tot een veel geringere knolopbrengst, indien er
althans nog oogstbare knollen waren, maar het was ook niet mogelijk van aangetaste
planten blad te plukken.
KOMKOMMER, Cucumis sativus L.
D i d y m e l l a b r y o n i a e (Auersw.) Rehm (stat. con. Ascochyla cucumis Fautr.
& Roum.)
Op diverse groenteteeltbedrijven werd bij komkommers en komkommeronderstam
men (Cucurbita ficifolia Bouché) een aantasting door de schimmel Didymella bryoniae
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(Auersw.) Rehm (stat. con. Ascocyta cucumis Fautr. & Roum.)
waargenomen (zie afb. 34a en b).
In ons land kent men deze schim
mel feitelijk alleen als veroorzaker
van bladvlekken bij komkommers.
In Amerika daarentegen is de
schimmel juist bekend als veroor
zaker van een stengelrot: "Gummy
stem".

Afb. 34. Komkommerplant.
a. Entplaats aangetast door
Didymella bryoniae.

b. Detail van de aangetaste
plek met pycniden van de
schimmel (Ascochyta cu
cumis).
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KOOL, Brassica oleracea L.
K o o l g a l m u g , Contarinia nasturtii Kieff.
Op een drietal plaatsen werden waarnemingen gedaan over de eiafzetting van de
koolgalmug. Zowel in de omgeving van Barendrecht (R.T.C.) als in Noord-Holland werd
zo'n geringe afzetting waargenomen, dat het niet noodzakelijk werd geacht een radio
waarschuwing ter bestrijding van de koolgalmug te laten omroepen; wel werd een pers
bericht opgesteld.
In Midden Limburg werd plaatselijk een vrij ernstige aantasting geconstateerd.
K o o 1 v 1 i e g, Chortophila brassicae Bouché
De berichtgeving is ook dit jaar weer voornamelijk gebaseerd op waarnemingen met
betrekking tot de eerste eiafzetting. De eerste eiafzetting is in het westen van het land
geconstateerd op 8 mei (1962 : 24 april) op een beschutte plaats. Op 15 mei (1962 : 16
mei) zijn bij waarnemingen in alle provincies koolvliegeieren bij de voet van de koolplanten aangetroffen. Op grond van de waarnemingen zijn drie radioberichten en één
persbericht opgesteld.
Tijdens het seizoen werden o.a. uit Midden Limburg en West-Friesland klachten over
een onvoldoende werking van de gechloreerde koolwaterstoffen ontvangen. Het is niet
onwaarschijnlijk dat bij de koolvlieg zich een resistentie tegen deze middelen heeft
ontwikkeld.
PREI, Allium porrum L.
A i t e r n a r i a p o r r i (Ell.) Saw.
Deze ziekte, voor het eerst in 1960 in ons land waargenomen kwam in 1963 slechts
op enkele bedrijven voor. Ook nu waren de groothandelaren in groentezaden verzocht
al het voor het seizoen 1964 beschikbare preizaad vóór het afleveren te ontsmetten met
thiram.
In de bestrijdingsproeven werd een onvoldoende aantasting waargenomen om be
trouwbare gegevens te kunnen opleveren.

SPINAZIE, Spinacia oleracea L.
C h o r t o p h i l a f u g a x (Meig.)
Uit Finsterwolde ontvingen wij spinazie met vlieglarven in de bladstelen. Hieruit
kweekten wij Chortophila fugax (Meig.) op. Deze soort werd reeds in in 1924 door de
PD gesignaleerd van anjers te Bussum (zie verslag PD, 1924). Het materiaal werd ge
determineerd door de Meijere.
UI, Allium cepa L.
U i e v 1 i e g, Hylemya antiqua Mg.
Reeds in 1962 werden aanwijzingen verkregen dat de ter bestrijding van de uievlieg
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toegepaste gechloreerde koolwaterstoffen in sommige delen van ons land niet meer vol
doende werkzaam waren. In 1963 werd door middel van veldproeven aangetoond, dat
o.a. in Kruisland, Tholen en Berlikum de uievlieg ongevoelig was geworden voor de
gechloreerde koolwaterstoffen aldrin, dieldrin en heptachloor. In beide toepassingsmo
gelijkheden n.l. als een grond- of als zaadbehandeling faalden deze middelen in de ge
noemde plaatsen volkomen.
In tegenstelling hiermede werd met diazinon en ethion wel een bestrijding verkregen,
hoewel het rendement van deze middelen lager is dan dat van de gechloreerde kool
waterstoffen.
Tevens is vastgesteld dat op vele percelen zaai- en plantuien in Zeeland naast een
aantasting door de uievlieg, op het zelfde perceel een aantasting van de bonevlieg
(Chortophila cilicrura Rnd.) voorkwam.
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Werkzaamheden in 1963

LANDBOUW
(Ir. M. M. de Lint)

A.

ALGEMENE VOORLICHTING

Evenals voorgaande jaren had de algemene voorlichting over de bestrijding van
ziekten, plagen en onkruiden plaats door middel van publikaties en berichten via pers en
radio. Verder werden op genoemd gebied vele adviezen aan overheidsinstellingen, insti
tuten en andere belanghebbenden verstrekt. Ten slotte werden de resultaten van het
onderzoek voor de ambtenaren van de buitendienst en de specialisten van de R.L.V.D.
behandeld en werd medewerking aan opleidingscursussen voor deze personen verleend.
1.

Publikaties

Voor de Landbouwgids-1964 werd het landbouwkundig gedeelte van het hoofdstuk
"Plantenziekten" herzien.
In samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Plantenziekten werd een
vlugschrift (no. 80) over de tarwestengelgalmug (Haplodiplosis equestris Wagner) samen
gesteld.
In verschillende tijdschriften en vakbladen werden verder artikelen gepubliceerd.
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 landbouwge
wassen en van de onkruiden in land- en tuinbouwgewassen en van waterplanten verwerkt.
In 1963 werden in totaal 18 (vorig jaar 17) van deze berichten samengesteld.
De radioberichtgeving had weer volgens de sinds 1958 toegepaste werkwijze (zie
Jaarboek 1958, blz. 13) plaats. Deze werkwijze komt in principe hierop neer, dat als
regel de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst ter plaatse de noodzakelijkheid van een radio
bericht bepaalt.
Het aantal radioberichten daalde van 26 in 1962 tot 20 in 1963. Van deze berichten
hadden dit jaar o.a. 7 op de bestrijding van biete-insekten, 6 op die van erwte-insekten
en 5 op die van de aardappelziekte (Phytophthora infestons (Mont.) de Bary) betrekking.
Daar de regionale Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten de algemene bestrijdingsadviezen
hoofdzakelijk via "waarschuwingskaarten" verzenden, maken zij slechts in speciale ge
vallen hiervoor van de radio gebruik.
Als basis voor de radio- en regionale berichtgeving werden door de R.L.V.D. en
evenals vorig jaar ook door de buitendienst van de P.D. waarnemingen over het optreden
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van belangrijke ziekten en plagen verricht. Het aantal meldingen (excl. die betreffende
de aardappelziekte) steeg van 130 in 1962 tot 155 in 1963. De R.L.V.D. nam hiervan
ca. 1/3 en de P.D. de rest voor zijn rekening.
Van deze meldingen hadden 123 op insekten (17 in granen, 58 in bieten, 24 in peul
vruchten, 23 in handelsgewassen en 1 in klaver), 22 op schimmelziekten, 3 op virus
ziekten, 2 op aaltjes, 1 op slakken en 4 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
vorig jaar — 13 maal in de ether. Alle waarschuwingen waren evenals in 1962 op de
verwachte weersontwikkeling gebaseerd.
In verband met het bepalen van het eerste behandelingstijdstip 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 dit jaar 106 (vorig jaar 75), waarvan 10 op afvalhopen betrekking
hadden. In de tweede helft van juni werden 10, in de drie decaden van juli 29, 30 resp.
19 en in de eerste decade van augustus nog 8 meldingen over het eerste optreden in
gewassen ontvangen.
B.

WERING VAN GEVAARLIJKE ZIEKTEN EN PLAGEN

Krachtens het "Besluit bestrijding ringrot-1956" werden ook in 1963 een deel van de
percelen, die met gedurende het voorafgaande seizoen geïmporteerd aardappelpootgoed
werden beteeld, te velde op de aanwezigheid van ziekten gecontroleerd. Deze controle
had samen met de heer J. Leeuwenburgh van de Afdeling Inspecties plaats.
Ringrot (Corynebacterium sepedonicum (Spieckerm. et Kotth.) Skaptason & Burkh.)
werd in geen der gewassen aangetroffen.
Van een uit de U.S.A. geïmporteerde partij Red Pontiac vertoonde 3-4% van de
knollen een meer of minder ernstig droogrot, dat door de schimmel Fusarium trichothecio'ides Wr bleek te zijn veroorzaakt. Deze schimmel gedraagt zich ongeveer als
Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc., die in ons land voornamelijk voor het droogrot bij
aardappelen verantwoordelijk is. Hoewel vóór en ten dele bij het poten hoofdzakelijk de
ernstig aangetaste knollen uit de partij werden verwijderd, konden in het gewas te velde
behoudens enkele open plekken geen andere afwijkingen tengevolge van deze aantasting
worden waargenomen.
In de uit Zweden voor de consumptieteelt geïmporteerde Magnum Bonum kwamen
enkele verwelkende planten met een zwarte verkleuring van de stengelvoet en een geelverkleuring tussen de nerven voor. Hoewel deze symptomen enigszins aan ringrot of
zwartbenigheid deden denken, werden uit de stengelvoet echter alleen de secundaire
schimmel Phoma eupyrena Sacc. sensu Wollenw. en soms secundaire bacteriën geïso
leerd.
De nateelt van de uit Denemarken geïmporteerde Bintjes viel weer op door het regel
matig voorkomen van zwartbenigheid (Erwinia atroseptica (van Hall) Jennison); de
partijen met "zwarte", van veengrond afkomstige poters gaven meer (soms tot 5% van
de planten) zwartbenigheid dan de blanke partijen. Dit pootgoed leverde verder ver
schillende planten met zwaar mozaïek en krinkel; bladrol kwam sporadisch voor, terwijl
licht mozaïek en "mannetjes" vrij veel voorkwamen.
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In de uit Duitsland ingevoerde Rheinhorst en Capella kwamen vrij veel resp. enkele
planten met zwartbenigheid voor; in eerstgenoemd ras werden bovendien vrij veel
mutanten met ernstig misvormde toppen en enkele stengelbontzieke planten aangetroffen.
De gezondheidstoestand t.a.v. virusziekten van de voor de consumptieteelt bestemde
Carla, Delos, Hansa en Lori was in het algemeen belangrijk beter dan vorig jaar, maar
ook in deze gewassen trad regelmatig zwartbenigheid op; in verschillende gewassen
werd verder nogal eens een stengelbontzieke plant aangetroffen.
De door verschillende kwekers geïmporteerde zaailingen leverden 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
zaden 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 bezocht. Van de overige
contacten worden de volgende met name genoemd.
De oriënteringsdagen van de Keuringsdiensten Groningen (21/6), Veenkoloniën
(13/6), Overijssel (18/6), Zeeland (1/7), Noord-Brabant (27/6) en Limburg (11/6)
werden bijgewoond. Op deze dagen werden o.a. de gewestelijke contrôlevelden met
monsters van de in 1962 goedgekeurde partijen pootgoed bezichtigd. In het algemeen
bleek de gezondheidstoestand t.a.v. virusziekten van deze monsters aan de gestelde eisen
te voldoen. In de hogere klassen S t/m E kwamen sporadisch en in de lagere klassen
weinig monsters met een te hoog percentage viruszieke planten (vnl. YN-virus en stengel
bont) voor.
Verder hadden de in het afgelopen jaar gevoerde besprekingen o.a. betrekking op:
a. het ontsmetten tegen de Rhizoctonia-ziekte van pootaardappelen, die reeds waren
gepoetst om de sclerotiën van deze ziekte te verwijderen en
b. op de wijze van loofverwijdering bij pootaardappelen in verband met het plaatselijk
vroege optreden van de aardappelziekte (Phytophthora infestons (Mont.) de Bary) in de
vroege rassen. Over dit onderwerp werd een circulaire aan de Gewestelijke Keurings
diensten van de N.A.K, verzonden.
2.

Landbouwschap

Ook in 1963 pleegde het Landbouwschap regelmatig overleg over verordeningen op
plantenziektenkundig gebied.
De in het Jaarboek 1962 (blz. 82) reeds genoemde "Verordening verbod wintergerstteelt" werd behalve voor de Haarlemmermeer in 1963 ook van kracht voor het centrale
deel van het vasteland van Zuid-Holland.
Om de pootaardappelen in hiervoor specifieke teeltgebieden te beschermen tegen
ernstige besmetting met virusziekten, die van consumptieaardappelen afkomstig zijn,
werd voor 1963 de "Aardappelteeltverordening Friesland" van kracht.
Deze verordening houdt voor noordelijk Friesland een opzuiveringsplicht van percelen
consumptieaardappelen tot een bepaald percentage met name genoemde virusziekten in,
voor zover deze aardappelen zich binnen 25 m van een voor de keuring aangegeven
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pootgoedperceel bevinden. Deze verplichting ge!dt tot 1 augustus. Bovendien is in deze
verordering de mogelijkheid opgenomen om de teelt van bepaalde in dit opzicht gevaar
lijke rassen te verbieden. Voor 1964 geldt een soortgelijke verordening voor noordelijk
Groningen, de IJsselmeerpolders en een gedeelte van de gemeente Steenbergen (N.-Br.).
Voor de IJsselmeerpolders betekent dit een overname door het Landbouwschap van twee
verordeningen met dezelfde strekking van de gemeente Noordoostpolder resp. het open
baar lichaam „Zuidelijke IJsselmeerpolders".
In de "Verordening bestrijding vergelingsziekte bij bieten" werd het teeltverbod van
bieten e.d. voor zaadwinning in Zeeland en de IJsselmeerpolders opgenomen. In deze
gebieden gold reeds een teeltverbod bij verordeningen van andere publiekrechtelijke
lichamen.
Ten slotte werden de mogelijkheden van een "Verordening bestrijding wilde haver"
voor een gedeelte van Zeeland besproken.
D.

ONDERZOEK

Bij de bespreking van de resultaten van het in 1963 verrichte onderzoek wordt hoofd
zakelijk dezelfde indeling als in de beide voorgaande Jaarboeken aangehouden, t.w.:
1. Biologisch onderzoek betreffende het aardappel- en havercystenaaltje (blz. 61);
2. Interprovinciaal onderzoek door de R.L.V.D. (blz. 63);
3. Onderzoek naar de meest gewenste tijdstippen voor en de rentabiliteit van de be
strijding (blz. 66);
4. Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van enkele ziekten en plagen (blz. 68);
5. Waarnemingen betreffende het optreden van ziekten en plagen (blz. 70);
6. Diversen (blz. 71).
Van de ter keuring in landbouwgewassen aangeboden bestrijdingsmiddelen worden
de resultaten in het hoofdstuk "Onderzoek van bestrijdingsmiddelen" (blz. 95 t/m 98)
behandeld.
1.

Biologisch onderzoek betreffende het aardappel- en havercystenaaltje
(J. Kort)

A a r d a p p e l c y s t e n a a l t j e , Heterodera rostochiensis W r
In 1958 werd een vruchtopvolgingsproef met Solanum tuberosum (Maritta) en
Solanum andigenum (Karna 55-22) in verschillende intensiteiten (zie tabel 1) aangelegd
op een perceel dalgrond te Heemserveen (O), waarin door middel van een toetsing van
de aanwezige aaltjespopulatie de aanwezigheid van de fysio's A en B was vastgesteld.
Als tussengewassen dienden granen en bieten. De proef werd in zes herhalingen uitge
voerd met veldjes van 20 m2 grootte. Aan de verwijdering van aardappelopslag werd
steeds aandacht besteed.
Ter vaststelling van de uitgangsbesmetting werd de eerste bemonstering uitgevoerd
in het voorjaar 1958. De volgende bemonsteringen hadden jaarlijks enige tijd na de
oogst plaats. Voor ieder monster werden 60 prikken per veldje met een 20 cm-boor
genomen. Na het mengen en drogen werd uit ieder monster door herhaalde kwadratering
een submonster van ± 200 gram verkregen, dat in haar geheel volgens de Fenwickmethode (Fenwick D.W. (1940) : Methods for recovery and counting of cysts of
Heterodera schachtii from soil. J. Helminth.,18,155-172.) op cysten werd onderzocht.
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De gevonden aantallen cysten en hierin voorkomende eieren werden ten slotte op
200 gram grond omgerekend.
In tabel 1 is het verloop van de gemiddelde besmettingsgraad per objekt weergegeven.
Tabel 1. Het verloop van de besmettingsgraad van de grond met het aardappelcystenaaltje bij
een meer of minder intensieve teelt van Solanum andigenum en Solanum tuberosum
op het vruchtopvolgingsproefveld te Heemserveen.
gemiddeld aantal eieren/200 gr. grond 2) in:

objekt ')
1. S. and. 1 : 1
2.

„

1:2

3.

„

1:3

4. S. tub. 1 : 1
5.

„

1:3

6. geen aard.

1958

1958

1959

1960

1961

1962

1963

982
(100)
1291
(100)
869
(100)
1209
(100)
1155
(100)
1008
(100)

15789
(1607)
14921
(1155)
10839
(1246)
45856
(3792)
45343
(3925)
544
(53)

9152
(932)
6639
(514)
2697
(310)
35469
(2933)
18657
(1615)
752
(74)

10168
(1035)
14045
(1086)
2247
(258)
83833
(6934)
6156
(533)
186
(18)

8155
(830)
11044
(855)
7657
(881)
56730
(4692)
46390
(4016)
1570
(155)

24392
(2483)
33396
(2586)
6782
(780)
50287
(4159)
34215
(2962)
1634
(162)

29609
(3015)
18147
(1405)
4730
(544)
78324
(6478)
19795
(1713)
2029
(201)

0 1 : 1, 1 : 2 en 1 : 3 = ieder jaar en éénmaal in de 2 resp. 3 jaren aardappelen.
2) De tussen haakjes vermelde cijfers geven de gemiddelde besmettingsgraad per objekt, uitgedrukt in procenten
van de uitgangsbesmetting weer.

Uit tabel 1 blijkt, dat het verloop van de besmettingsgraad van objekt 6 (geen aard
appelen) na 1960 een onregelmatigheid vertoonde, die uit een herinfectie met cysten
vanuit de sterk besmette buurveldjes kan worden verklaard.
Bij het begin van de proef kwamen de fysio's A en B in een bepaalde verhouding
in de grond voor. Deze verhouding zal na de verbouw van Solanum andigenum (A-re
sistent) ten gunste van fysio B zijn verschoven en des te sterker naarmate deze species
vaker is geteeld. Bij de teelt van de voor beide fysio's vatbare Solanum tuberosum zal
deze verhouding een veel geringere verandering ondergaan en zou alleen het verschil
in vermeerdering tussen de fysio's A en B op Solanum tuberosum zijn invloed kunnen
doen gelden. In de grond van objekt 1 zal het gehalte aan fysio B dus veel groter dan in
die van objekt 4 zijn. Desondanks is de toename van de besmettingsgraad ten opzichte
van de beginbesmetting in 1958 voor objekt 1 slechts de helft van die voor objekt 4
(resp. 30 x en 65 x). Hieruit valt af te leiden dat fysio B op Solanum andigenum niet
hetzelfde hoge besmettingsniveau kon bereiken als de gezamenlijke fysio's A + B op
Solanum tuberosum, hetgeen ook tot uitdrukking kwam in de kwantitatieve bepalingen
(Tabel 1).
Op dit proefveld gaf noch de teelt van Solanum tuberosum, noch die van Solanum
andigenum bij een 1 : 3-teelt enige kans op een stabilisatie van het besmettingsniveau
van de grond. Na iedere periode van drie jaar is de besmettingsgraad weer hoger dan
daarvóór. Het is zelfs twijfelachtig of dit bij een 1 : 4-teelt zou zijn bereikt. In de praktijk
zal in dit opzicht veel van de hoogte van de besmettingsgraad van de grond afhangen,
maar men dient hieromtrent geen te hoge verwachtingen te koesteren.
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In 1964 zal nog nader worden onderzocht in welke mate de oorspronkelijke verhou
ding tussen de fysio's A en B voor de verschillende Objekten is gewijzigd. Hiervoor zal
de in het Jaarboek 1962 (blz. 190-192) beschreven methode worden gebruikt.

H a v e r c y s t e n a a 1 1 j e , Heterodera avenae W r
In een proef werd de vatbaarheid van een aantal belangrijke weidegrassen voor de
vier fysiologische rassen van het havercystenaaltje onderzocht. Deze proef werd in
drainbuizen uitgevoerd.
Uit de resultaten bleek dat alleen fysio B in staat was zich op grassen te vermeerderen.
Dit was het geval op engels raaigras (Lolium perenne L.), beemdlangbloem (Festuca
pratensis L.), veldbeemdgras (Poa pratensis L.) en ruwbeemdgras (Poa trivialis L.).
Kropaar (Dactylis glomerata L.) en timothee (Phleum pratense L.) werden niet aangetast.
Fysio B kan zich evenmin op haver vermeerderen.
Voor uitvoerige gegevens betreffende deze proef wordt verwezen naar een publikatie
in de Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations van de Staat
te Gent, 1964 (XXIX).

2.

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

Ter coördinatie van het onderzoek van de R.L.V.D. op plantenziektenkundig gebied
wordt sinds 1957 aan de interprovinciale proeven deelgenomen. In overleg met het
Rijkslandbouwconsulentschap voor Plantenziekten wordt ieder jaar een aantal proevenseries opgesteld, waarop de regionale Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten op vrijwillige
basis kunnen intekenen. In het kader van dit onderzoek werden het afgelopen jaar 16 series
met in totaal 202 proeven uitgevoerd; in 1962 bedroegen deze aantallen resp. 14 en 174.
De uitvoering van deze proeven werd door de betreffende onderzoekers op 13 maart
voor de landbouwtechnische onderzoekers van de R.L.V.D. toegelicht.
In het onderstaande worden de resultaten van deze proevenseries behandeld, voor
zover de gegevens hiervan reeds zijn verwerkt. Hierbij wordt weer een indeling naar
gewas en per gewas naar het oplopende serienummer gevolgd.

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.
Het aantal proeven in deze serie (zie Jaarboek 1961, blz. 78) bleef beperkt tot twee
bij Rijkslandbouwconsulentschappen in het zuidwestelijk zeekleigebied. Evenals in 1962
betroffen de meeste Objekten behandelingen met tin-preparaten al dan niet voorafgegaan
door twee behandelingen met een dithiocarbamaat (of een middel dat deze stof als
component bevat).
In één proef gaf het standaardmiddel koperoxychloride een meer dan twee maal zo
hoog percentage zieke knollen als het spuitschema 2 x dithiocarbamaat, daarna tin; in
de andere proef toonden deze Objekten in dit opzicht een klein verschil, evenwel ten
gunste van het genoemde spuitschema. Zodoende was de opbrengst aan gezonde knollen
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> 35 mm in deze proeven voor het desbetreffende spuitschema 35 resp. 5% hoger
dan voor koperoxychloride. Voor deze sterk uiteenlopende resultaten kon geen afdoende
verklaring worden gevonden.

Serie 609: Behandelingstijdstippenproeven tegen Phytophthora bij matig vatbare
rassen op zand- en dalgrond.
Deze proevenserie werd in 1963 herhaald om na te gaan of de radiowaarschuwing
voor het uitvoeren van de eerste behandeling op het juiste ogenblik werd gegeven dan
wel het kriterium hiervoor diende te worden gewijzigd (zie Jaarboek 1962, blz. 85).
Uit de resultaten t.a.v. de bestrijding van de loofaantasting en de rentabiliteit van de
bestrijding van 2 door de buitendienst van de P.D. op het ras Voran aangelegde proeven
en 1 door de R.L.V.D. op Libertas genomen proef bleek ook dit jaar, dat de eerste
kritieke periode na de radiowaarschuwing (d.w.z. bij het optreden van de ziekte in
enkele percelen met vroege vatbare rassen in het desbetreffende gebied) niet kon worden
afgewacht.
Na de eerste behandeling op de radiowaarschuwing werden nog 2 behandelingen op
verwachte kritieke perioden gegeven, waarbij een tussenruimte van tenminste 14 dagen
werd gehandhaafd. Het totaal van 3 behandelingen bleek in 1963 niet alleen rendabel
maar zeer waarschijnlijk ook noodzakelijk te zijn in verband met de zeer gunstige weers
omstandigheden voor de ontwikkeling van de ziekte in de maand augustus.
Op het ras Ambassadeur dat bij het optreden van een bepaald fysio geen veldresistentie tegen Phytophthora bezit, werden dit jaar 5 proeven (3 door de R.L.V.D. en
2 door de P.D.) aangelegd om na te gaan of bij dit ras met de Phytophthora-bestrijding
op een vroeger tijdstip moet worden begonnen dan bij de matig vatbare rassen zoals
Voran.
Uit de gemiddelde resultaten van 4 proeven (1 proef werd niet op de juiste data
gespoten) bleek dat de meest rendabele bestrijding werd verkregen wanneer de eerste
behandeling bij het optreden van de ziekte op het proefveld werd uitgevoerd. Dit tijdstip
viel echter 5 dagen na de radiowaarschuwing voor de eerste behandeling van het ras
Voran, waardoor in 3 proeven slechts 4 behandelingen konden worden toegepast. Bij
een eerste bespuiting op het "Voran-tijdstip" of nog vroeger (nl. bij het eerste optreden
van de ziekte in een vroeg vatbaar ras in het desbetreffende gebied) steeg het aantal
behandelingen tot maximaal 6 waardoor de rentabiliteit daalde of zelfs tot een geldelijk
verlies leidde, terwijl het seizoengemiddelde voor de loofaantasting praktisch gelijk bleef
aan dat voor 4 behandelingen.

Serie 621: Onderzoek naar de betekenis van de weergegevens voor de Phytophthorabestrijding bij vatbare rassen.
De gemiddelde resultaten van 6 proeven, waarvan 5 door de R.L.V.D. en 1 door de
buitendienst van de P.D. waren aangelegd, toonden dat de behandelingen afgestemd
op de "voorspelling op korte termijn" dan wel "18 uur kritiek" (zie Jaarboek 1961,
blz. 84) praktisch hetzelfde bestrijdingseffekt hadden als "routine"-bespuitingen om de
10 dagen; het aantal behandelingen bij gericht spuiten was in 3 proeven gemiddeld
1 minder en in de 3 andere proeven 1 meer dan bij de "routine"-behandelingen.
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Serie 640: Bestrijding van de Rhizoclonia-ziekte door een gecombineerde knol- en
grondbehandeling.
De gunstige resultaten van één proef in 1962 hebben er toe geleid dat in 1963 op
kleigrond 4 proeven (3 door de R.L.V.D. en 1 door de P.D.) met een gecombineerde
behandeling van knol (2% AArdisol-1 minuut) en grond (15 en 30 kg PCNB/ha) werden
aangelegd. In eerstgenoemde proef op lichte zavelgrond waar ook infectie vanuit de
grond optrad, bleek het effekt van een gecombineerde behandeling t.a.v. de knolaan
tasting groter te zijn dan dat van een knolontsmetting alleen.
In 1963 werd genoemd effekt in één proef weer waargenomen. De opbrengstderving
als gevolg van de grondbehandeling was in deze proef echter tamelijk groot. Op de
3 andere proefvelden was het verschil in bestrijdingseffekt tussen beide Objekten wis
kundig niet betrouwbaar hoewel het % sclerotiënvrije knollen in de nateelt bij de ge
combineerde behandeling gemiddeld het hoogst was. Op deze proefvelden trad blijkbaar
geen of weinig grondinfectie op zodat in deze gevallen aan een knolontsmetting zonder
meer de voorkeur diende te worden gegeven. Grondbesmetting met de Rhizoctoniaziekte komt op kleigrond waarschijnlijk minder vaak voor dan oorspronkelijk werd
vermoed.
Serie 641: De invloed van looftrekken resp. doodspuiten en het tijdstip van rooien op
de Rhizoctonia-aantasting van pootaardappelen.
Indertijd was uit proeven gebleken dat het tijdstip van rooien van groter invloed op
de sclerotiën-bezetting van de geoogste knollen was dan de wijze van loofverwijdering.
Daar de resultaten van de in 1962 door de N.A.K, genomen proeven deze indruk niet
bevestigden werden deze proeven in 1963 in samenwerking met R.L.V.D. en N.A.K,
herhaald.
In 4 proeven op percelen, waar de Rhizoctonia-ziekte in lichte mate optrad, werden
gemiddeld slechts kleine verschillen in knolaantasting tussen looftrekken en doodspuiten
en tussen de verschillende rooitijdstippen waargenomen. De 5 proeven op percelen,
waar de ziekte in ernstiger mate optrad, toonden een sterkere toename van de aantasting
bij het later rooien dan de eerstgenoemde proeven; de verschillen tussen het looftrekken
en doodspuiten waren gemiddeld iets ten gunste van het looftrekken maar waren toch
van weinig betekenis.

b.

B i e t e n (Ir. R. Zandvoort)

Serie 406: Behandelingstijdstippen en rentabiliteit van de bestrijding van de vergelingsziekte bij suikerbieten.
In 1963 tekenden vier Rijkslandbouwconsulentschappen met ieder één proef in op
deze sinds 1961 in samenwerking met het Instituut voor Rationele Suikerproductie
(I.R.S.) lopende serie (zie laarhoeken 1961 en 1962, blz. 78 resp. 85).
De bladluisbezetting was alleen in het zuidwesten van het land van betekenis, zodat
drie proefvelden konden worden aangelegd. Op deze proefvelden breidde de vergelingsziekte zich zo langzaam uit, dat de aantasting aan het einde van het groeiseizoen nog
gering was en in overleg met het I.R.S. en de betrokken consulentschappen van een
opbrengstbepaling werd afgezien.
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3.

Onderzoek naar de meest gewenste tijdstippen voor en de rentabiliteit
van de bestrijding

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van die proeven, welke het be
palen van de meest gewenste tijdstippen voor en van de rentabiliteit van de bestrijding
ten doel hadden. Tevens worden in dit hoofdstuk de resultaten van proeven met kunst
matige beschadigingen ter nabootsing van natuurlijke besproken.
Het deel van dit onderzoek, dat in het kader van het interprovinciaal onderzoek in
samenwerking met de R.L.V.D. werd uitgevoerd, is reeds in het vorige hoofdstuk be
handeld.

a . B e s t r i j d i n g v a n d e t a r w e s t e n g e l g a l m u g (Haplodiplosis equestris
Wagner) in granen (Ir. A. J. A. Hulshoff).
In 1963 werd het onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van de tarwestengel
galmug voortgezet (zie ook de laarhoeken 1961 en 1962, blz. 81 resp. 87). De P.D.
nam 3 proeven op zomertarwe en de R.L.V.D. 2 proeven op zomertarwe en 1 op zomergerst.
Evenals vorig jaar kwam ook uit de resultaten van deze proeven naar voren, dat
tussen de besmettingsgraad van de grond en de ei-afzetting geen goede correlatie bestond.
De aantasting en de hierdoor veroorzaakte schade bleek niet alleen afhankelijk te
zijn van het aantal afgezette eieren, maar ook van het ontwikkelingsstadium van het
gewas tijdens de ei-afzetting. Behalve de zaaitijd speelt in dit verband ook het tijdstip,
waarop de ei-afzetting plaats heeft, een belangrijke rol.. Dit tijdstip hangt af van het
vluchtverloop van de galmug; deze kan regionaal en zelfs van perceel tot perceel ver
schillen vertonen.
De tarwestengelgalmug werd op één proefveld vrij goed, op de andere proefvelden
daarentegen matig tot slecht bestreden. Tengevolge van het slechte weer werd de eerste
bespuiting (bij het uitkomen van de eieren) één of enkele dagen te laat uitgevoerd en
leverde dientengevolge slechts een gedeeltelijk resultaat op. Niettemin gaf één behan
deling van het gewas met DDT + parathion (2+1 kg/ha) op 5 proefvelden t.o.v.
onbehandeld 20 tot 40% hogere zaadopbrengsten; op het zesde proefveld was de meer
opbrengst zelfs belangrijk hoger, omdat het onbehandelde objekt een misoogst opleverde.
De bestrijding was dus in alle proeven rendabel.
In verband met de betrekkelijk korte vluchtperiode der muggen waren de verschillen
in bestrijdingseffect tussen parathion en DDT + parathion en tussen een één- en een
tweemalige bespuiting (tweede bespuiting ca 1 week na de eerste) van het gewas met
deze middelen slechts gering.
DDT + parathion leverde in 100 1 water per ha op enkele proefvelden een minder
gunstig resultaat op dan bij gebruik van 600 1/ha.
De éénmalige toepassing van parathion op een laat tijdstip (ca 2 weken na de eerste
bespuiting) vertoonde een zeer onbevredigende werking; de bestrijding van de tarwe
stengelgalmug moet dus tijdig plaats hebben.
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b.

Phythopthora-bestii\dine
(Ir. Th. de Bruin).

bij

vatbare

aardappelrassen

De proeven ter bepaling van het meest gewenste tijdstip voor de eerste behandeling
bij vatbare rassen (zie Jaarboek 1962, blz. 88) werden in 1963 in 3 districten aangelegd.
Op een deel van het waarnemingsveldje werden kunstmatig met Phytophthora geïnfec
teerde knollen gepoot. De 2 hierop aansluitende proefvelden waren in ieder district
ca 200 m en ca 5 km van het waarnemingsveldje verwijderd.
De loof- en knolaantasting werd het best bestreden wanneer een eerste behandeling
werd uitgevoerd juist voordat het gewas zich in de rijen sloot. Wanneer de eerste be
handeling op een later tijdstip werd uitgevoerd nl. wanneer de kunstmatige haard in het
waarnemingsveldje zich tot 10 resp. 40 planten had uitgebreid, liepen de resultaten
dermate uiteen, dat deze nog een onvoldoende basis voor een praktijkadvies vormden.
c.

K u n s t m a t i g e v e r w ij d e r i n g v a n b l o e m k n o p p e n bij d o p e r w 
ten (Ir. R. Zand voort).

Evenals in 1962 (Jaarboek 1962, blz. 88) werd dit jaar een proef te Wageningen
genomen, waarbij de reactie van een conservendoperwteras op het wegknippen van
bloemknoppen werd bepaald.
De op Tm-getal 120 omgerekende zaadopbrengst werd tengevolge van het verwijderen
van bloemknoppen uit de 2e, 3e, 4e, Ie + 2e, 3e + 4e en 5e+ hogere étages t.o.v. het
onbehandelde objekt gemiddeld over de beide oogstdata (4 en 8 juli) met resp. ongeveer
9, 11, 19, 10, 23 en 30% verlaagd. Van het objekt, waarbij de bloemknoppen uit de
Ie + 2e étage waren verwijderd, waren de zaden op 4 juli te jong, terwijl die van alle
overige Objekten het juiste rijpheidsstadium hadden bereikt. Op 8 juli waren de zaden
van alle Objekten te rijp.
De aanwijzing werd verkregen, dat bij de oogst op 4 juli de sortering van de zaden
grover werd, naarmate de bloemknoppen uit een hogere étage werden verwijderd. Bij
de oogst op 8 juli was dit niet meer het geval.
Uit een opbrengstanalyse van 75 planten per veldje bleek het aantal peulen per plant
op beide oogstdata tengevolge van het wegknippen van bloemknoppen belangrijk kleiner
dan bij onbehandeld te zijn. Alleen na het verwijderen van bloemknoppen uit de Ie + 2e
étage nam het aantal peulen in de 4e en hogere étages t.o.v. onbehandeld toe. Het ge
middeld aantal zaden per peul lag voor deze behandeling echter weer lager dan voor
alle andere Objekten, waarvoor dit aantal ongeveer gelijk was.
In tegenstelling tot de proef in 1962 werd het verwijderen van bloemknoppen op dit
proefveld dus vrijwel niet gecompenseerd.
d.

Bestrijding van de bietevlieg
suikerbieten (Ir. R. Zandvoort).

( Pegomya hyoscyami (Panz.) b ij

Van een tweetal middelen werd het juiste tijdstip voor de bestrijding van maden van
de bietevlieg nader vastgesteld. Zowel bij toepassing op het tijdstip dat de eerste mineer
gangen werden waargenomen als bij toepassing op het tijdstip dat 50% der planten
mineergangen vertoonden, gaf dimethoaat evenals in 1962 een goede bestrijding. Ronnel
gaf de beste resultaten bij toepassing op laatstgenoemd tijdstip.
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Voor het verkrijgen van meer gegevens omtrent de rentabiliteit van de bestrijding
van de bietevlieg werden op een tweetal proefvelden tevens enkele Objekten voor een
opbrengstbepaling gerooid.
Op het proefveld te Aalsmeer op kleigrond groeiden de bieten (ras Kleinwanzlebener
Polybeta) snel ondanks de matige aantasting van de bietevlieg vlak na het opéénzetten.
Bij de oogst was de opbrengst van de behandelde en onbehandelde veldjes vrijwel gelijk.
Op het proefveld te Zeddam op een grindhoudende zandgrond, werd de groei van
de bieten (ras Kleinwanzleben E) tengevolge van de droogte in de eerste helft van juni
en in juli geremd. De bieten op dit proefveld werden ernstig door de bietevlieg aange
tast. Bij de oogst was de suikeropbrengst van de behandelde veldjes ca 10% hoger dan
die van de onbehandelde.
Uit de resultaten van deze beide proeven kan de conclusie worden getrokken dat
vooral bij een minder krachtig groeiend gewas de bestrijding van de bietevlieg rendabel
kan zijn.

4.

Onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van enkele ziekten en plagen

Evenals voorgaande jaren worden in dit hoofdstuk de resultaten vermeld van de
proeven, die op het onderzoek van nieuwe of verbeterde bestrijdingsmethoden van nieu
were of reeds bekende ziekten en plagen zijn gericht. Voor zover in deze proeven bestrijdingstijdstippen werden opgenomen, zijn de resultaten reeds in het vorige hoofdstuk
besproken.

a.

B e s t r i j d i n g v a n s t u i f b r a n d ( Ustilago nuda (Jens.) Rostr.) b ij zomergerst (Ir. A. J. A. Hulshoff).

In verband met de onbevredigende resultaten die het methanolbevattend middel
Ustilgan in de in 1962 genomen proeven t.a.v. de bestrijding van stuifbrand bij zomergerst opleverde (zie Jaarboek 1962, blz. 89) werd het onderzoek in 1963 voortgezet om
na te gaan of dit middel in een hogere dosering of bij een hogere bewaartemperatuur
van het zaad gedurende één dag na de behandeling wel het gewenste resultaat zou
opleveren.
De veldproeven werden met een ernstig door stuifbrand aangetaste partij zomergerst
uitgevoerd. De warmwaterbehandelingen (10 minuten bij 51.5° C. na voorweken van
het zaad en 2J/Î uur bij 45° C. zonder voorweken), die als standaardobjekten in deze
proeven werden opgenomen, bestreden de stuifbrand zeer goed; slechts op één proefveld
leverden deze Objekten enkele aangetaste planten op.
Bij een behandeling van het zaad met Ustilgan in de dosering 25 ml/kg zaad was de
bestrijding van de stuifbrand onvoldoende, wanneer het zaad na de behandeling bij
ca 6° C. werd bewaard. Gemiddeld over 3 proeven gaf dit objekt nl. nog 29 (onbe
handeld 184) aangetaste planten per 25 m2. Bij een bewaartemperatuur van 11-15° C.
daarentegen vertoonde Ustilgan in de genoemde dosering wel een vrij gunstig bestrijdingseffekt (gemiddeld 6 aangetaste planten per 25 m2). Dit was ook het geval wanneer
bij een bewaartemperatuur van ca 6° C. de dosering tot 30 ml/kg zaad werd verhoogd.
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Anderzijds veroorzaakte dit middel bij een hogere dosering dan wel een hogere bewaartemperatuur zowel in de veldproeven als in de kasproeven met een aantal monsters
zomergerst meer kiembeschadiging. Dit was vooral het geval wanneer het zaad bv. ten
gevolge van dorsen of drogen meer of minder sterk was beschadigd. De kiembeschadigende werking van Ustilgan beperkte zich voornamelijk tot een lager percentage opge
komen planten, terwijl deze werking bij een warmwaterbehandeling bovendien in een
kiemvertraging van het zaad tot uiting kwam.
De opbrengstverschillen aan zaad en stro tussen de Objekten waren minder groot dan
men op grond van de opkomst- en de standcijfers zou verwachten. Ook in de proeven
van voorgaande jaren was dit het geval. Blijkbaar heeft gerst een zeer goed herstel
en/ of compensatievermogen.
b.

Zaaizaadbehandeling met insekticiden ter bestrijding
van emelten {Tipula spp) bij haver en bieten (Ir. A. J. A. Hulshoff).

Over het effekt van een zaaizaadbehandeling met insekticiden tegen emelten en de
juiste dosering van de hiervoor in aanmerking komende middelen stonden ons slechts
weinig gegevens ter beschikking. Mede in verband met de plaatselijk hoge emeltenpopulaties in de oostelijke en zuidelijke provincies werden zaaizaadbehandelingsproeven
met haver en bieten op enkele gescheurde graslandpercelen genomen.
1.

Haver

Op 2 van de 3 aangelegde proefvelden bleek de aantasting van het gewas door emelten
niet van betekenis te zijn. Op het derde proefveld kon de vrij ernstige vreterij door een
zaaizaadbehandeling met een insekticide goed worden bestreden. De Objekten kwik
verbinding + dieldrin, heptachloor of lindaan gaven 25 tot 50% meer planten dan de
kwikverbinding alleen. Het beste resultaat werd verkregen met 3 g heptachloor-25%
per kg zaad; in de dosering van 2 g/kg leverde dit middel een betrouwbaar lager aantal
planten op. Bij dieldrin-50% en lindaan-20% waren de verschillen in werking tussen
de hoge en de lage dosering (2 resp. 3 t.o.v. 1 resp. 2 g/kg zaad) slechts gering. T.a.v.
de zaad- en stro-opbrengsten kwamen tussen de Objekten geen betrouwbare verschillen
voor.
2.

Bieten

Evenals bij haver kwam emeltenvreterij van betekenis ook bij bieten slechts op 1 van
de 3 aangelegde proefvelden voor. De aantasting was op dit proefveld zelfs zo ernstig,
dat ook de met een insekticide behandelde Objekten een slechte opkomst gaven. De proef
werd daarom opnieuw gezaaid. De behandelde Objekten bleken toen wel een betere
opkomst en stand te vertonen. De beste resultaten werden met heptachloor-25 % (5 g/kg
zaad) en aldrin-25% (8 g/kg) verkregen. Bij toepassing van een lagere dosering gaven
deze middelen een minder gunstig resultaat. Het effekt van lindaan liet enigszins te
wensen over, waarschijnlijk tengevolge van een lichte kiembeschadiging van het zaad.
Uit de resultaten van de genomen proeven kan worden geconcludeerd dat het voor de
bestrijding van emelten bij granen en bieten door middel van een zaaizaadbehandeling
gewenst is dezelfde dosering van het middel te gebruiken als voor de bestrijding van
ritnaalden wordt aanbevolen.
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c.

Zaaizaadbehandeling met lindaan ter bestrijding
enkele insekten in koolzaad (Ir. A. J. A. Hulshoff).

van

In 1963 werden op koolzaad twee zaaizaadbehandelingsproeven genomen om de
insekticide werking van twee ter keuring aangeboden middelen ni. AAlindan - Inkrusta
(lindaan) en AAtirit - Inkrusta (thiram + lindaan) in een dosering van 50 g/kg zaad
tegen de koolzaadaardvlo (Psylliodes chrysocephala (L.) ) en de galboorsnuitkever
(Ceuthorrynchus pleurostigma (Marsham)) te onderzoeken. De resultaten werden ver
geleken met die van 1 resp. 2 bespuitingen van het gewas met DDT.
Ondanks een lichte aantasting van de koolzaadaardvlo konden de middelen op beide
proefvelden t.a.v. hun insekticide werking goed worden beoordeeld en mede op grond
van de resultaten van de in voorgaande jaren (zie de Jaarboeken 1961 en 1962, blz. 88
resp. 90) genomen proeven voor het gestelde doel worden goedgekeurd.
Op één proefveld werd de koolzaadaardvlo echter alleen afdoende bestreden, wanneer
het middel met een stijfseloplossing aan het zaad werd gehecht; bij gebruik van petro
leum liet de hechting van het middel, vooral van AAtirit - Inkrusta, te wensen over,
tengevolge waarvan de bestrijding niet geheel bevredigend, maar toch nog beter was dan
die van een éénmalige bespuiting van het gewas met DDT. In hechtingsproeven bleek
behalve stijfsel ook paraffine-olie een goed hechtend vermogen te bezitten zonder de
kiemkracht van het zaad nadelig te beïnvloeden.
d.

M o d d e r k e v e r ( Helophorus spp) in stoppelknollen (Ir. R. Zandvoort).

In één proef bleek dit jaar, dat de goede bestrijding van de larven van de modderkever
bij een verlaging van de dosering voor parathion-25% en carbaryl-50% (Jaarboeken
1961 en 1962, blz. 89 resp. 90) van 2 tot 1 1/ha resp. kg/ha gehandhaafd bleef.
5.

Waarnemingen betreffende het optreden van ziekten en plagen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van die waarnemingen behandeld, waaraan in
het afgelopen jaar meer dan normale aandacht werd besteed. Deze resultaten werden
tot nu toe onder het hoofd "Ziekten en plagen" vermeld.
Tarwestengelgalmug
(Ir. A. J. A. Hulshoff).

(Haplodiplosis equestris (Wagner))

bij

granen

De waarnemingen betreffende het optreden van de tarwestengelgalmug werden in
1963 door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en enkele districten van de P.D. uitge
voerd en evenals in 1962 (zie Jaarboek 1962, blz. 27) tot wintertarwe, zomertarwe en
zomergerst op kleigrond beperkt. Overigens kwam de werkwijze overeen met die in
voorgaande jaren.
Het optreden van de tarwestengelgalmug was dit jaar ernstiger dan in voorgaande
jaren. Van de in totaal 546 beoordeelde tarwe- en gerstpercelen waren 41% licht,
10% matig en 11% zwaar aangetast. Voor een omschrijving van de grenzen voor een
"lichte", "matige" en "zware" aantasting wordt verwezen naar het Jaarverslag-1960 van
het "Tienjarenplan voor Graanonderzoek" (blz. 105).
De matig en zwaar aangetaste percelen kwamen evenals in beide voorgaande jaren
hoofdzakelijk in het noordoostelijk deel van Groningen (vnl. het Oldambt) en het rivier
kleigebied (Lijmers, Betuwe, zuidelijk Utrecht en noordelijk Noord-Brabant) voor.
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Verder werd op een aantal percelen in Zeeuws-Vlaanderen en de Haarlemmermeer een
matige tot zware aantasting waargenomen. Licht aangetaste percelen werden behalve in
bovengenoemde gebieden bovendien in noordwestelijk Groningen, Noord-Holland
(Schermer), midden Zuid-Holland (Moerkapelle, Zevenhuizen), enkele Zuid-Hollandse
Eilanden (IJsselmonde, Beierland) en in enkele gemeenten op Zuid-Beveland en Tholen
aangetroffen.
Vooral bij zomertarwe was de aantasting en in verband hiermede ook de schade van
betekenis. Op de matig tot zwaar aangetaste percelen kwamen veel planten voor, die in
groei en ontwikkeling achterbleven en voortijdig afstierven. De zaadzetting liet dienten
gevolge te wensen over, waardoor misoogsten of belangrijke opbrengstverliezen optraden.
Zo werd in Groningen de oppervlakte tarwe en gerst, waar meer of minder ernstige
schade voorkwam, op 500-600 ha geschat. Ook in het rivierkleigebied hadden veel
percelen tarwe en gerst zwaar onder de aantasting te lijden.
De oorzaak van de ernstige schade door de tarwestengelgalmug in 1963 moet aan
een samenloop van de volgende omstandigheden worden toegeschreven:
1. de reeds hoge besmettingsgraad van de grond op verschillende percelen;
2. de t.o.v. normaal 3 à 4 weken latere uitzaai van de zomergranen tengevolge van
de langdurige winter en het natte weer in maart;
3. de trage ontwikkeling van de gewassen in het voorjaar tengevolge van het koude
weer in april-mei, waardoor de achterstand in ontwikkeling van 3 à 4 weken gedu
rende de maand mei bleef bestaan;
4. de gunstige weersomstandigheden voor de vlucht van de galmug en de ei-afzetting
tegen eind mei en de eerste helft van juni;
5. het vochtige weer bij het uitkomen van de eieren omstreeks half juni, waardoor
veel eieren en larven aan verdroging ontsnapten en de larven gelegenheid kregen
onder de bladscheden te kruipen;
6. het natte weer gedurende de zomer, dat de schimmelaantasting van de stengels ter
plaatse van de gallen in de hand werkte.
6.

Diversen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het niet in de vorige hoofdstukken onder
te brengen onderzoek weergegeven.
a.

N a w e r k i n g v a n a r s e n i e t i n d e g r o n d (Ir. M . M . de Lint).

Behalve op het in 1955 door de R.L.V.D. te Goes aangelegde proefveld, werden de
waarnemingen op de overige proefvelden (zie Jaarboeken 1961 en 1962, blz. 90 resp. 91)
voortgezet.
De haver op het in 1957 door het district Assen op dalgrond aangelegde proefveld
vertoonde geen verschillen in stand, die aan de éénmalig toegediende arsenietaangiften
waren toe te schrijven. Hetzelfde gold voor de aardappelen en bieten op het in 1960
door hetzelfde district op zandgrond aangelegde proefdveld.
De uitspoeling van het arseniet tijdens de winter 1961/1962 was blijkens de resultaten
van het grondonderzoek gering.
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b.

Phytotoxiciteit van enkele insekticiden
behandeling bij haver (Ir. A. J. A. Hulshoff).

voor zaaizaad

Dit jaar werd het onderzoek met enkele gecombineerde middelen op basis van een
kwikverbinding en een insekticide (aldrin, dieldrin en heptachloor) bij haver voortgezet,
om na te gaan onder welke omstandigheden genoemde insekticiden bij haver kiembeschadiging kunnen veroorzaken (zie ook de Jaarboeken 1961 en 1962, blz. 91).
Evenals in voorgaande jaren gaven kwikverbindingen + aldrin op de vroeg gezaaide
proefvelden een ernstige beschadiging; de dieldrinbeschadigingsverschijnselen waren
slechts op één proefveld van enige betekenis. Zowel voor aldrin als voor dieldrin was
de beschadiging bij het gebruik van een poedervormig middel ernstiger dan bij de toe
passing van een vloeibaar middel.
In een proef in de P.D.-tuin met 5 monsters Marino- en 7 monsters Marnehaver bleek
eerstgenoemd ras belangrijk gevoeliger voor een zaaizaadbehandeling met aldrin en
dieldrin te zijn dan laatstgenoemd ras; dit was in overeenstemming met waarnemingen
in de praktijk.
Kwikverbindingen + heptachloor veroorzaakten slechts in één proef een matige
beschadiging; dit was zowel voor de poedervormige als voor de vloeibare combinatie
het geval. De verschijnselen van heptachloorbeschadiging werden evenals in voorgaande
jaren enkele weken later waargenomen dan die van aldrin en dieldrin.
Wat het gebruikte zaaizaad betreft kan worden opgemerkt dat bij gepunt of gekort
zaad de beschadiging door bovengenoemde insekticiden ongeveer even ernstig was als
bij niet gepunt of gekort zaad van dezelfde partij.
c.

Invloed van machinaal looftrekken op de gezondheids
toestand van het pootgoed (Ir. Th. de Bruin).

Met betrekking tot de knolaantasting door Phytophthora werden twee proeven op de
rassen Bintje resp. Sientje aangelegd, waarbij het machinaal looftrekken met een experi
mentele machine (ILR) en twee typen praktijkmachines met doodspuiten werd verge
leken (zie ook Jaarboek 1961, blz. 92).
In beide proeven werd de knolaantasting door doodspuiten het beste bestreden. In de
proef met het vatbare ras Bintje waren de resultaten van de ILR-machine en praktijk
machine I in dit opzicht iets minder, die van praktijkmachine II echter zeer veel slechter.
Het bespuiten van de ruggen met koper tijdens of na het looftrekken wijzigde het per
centage zieke knollen praktisch niet.
In de proef met het in de knol minder vatbare ras Sientje was de loofaantasting op
het tijdstip van doodspuiten en looftrekken echter reeds zo ver gevorderd, dat t.a.v. de
knolaantasting bij de verschillende behandelingen geen conclusies waren te trekken.
Ook werd in één proef het machinaal looftrekken met het doodspuiten t.a.v. de
primaire besmetting met virusziekten vergeleken. Na het looftrekken of doodspuiten
werd in deze proef geen nieuwe uitloop waargenomen. De opbrengst aan veldgewas en
die in de sortering > 28 mm waren na looftrekken gemiddeld ca 7% hoger dan na dood
spuiten; dit verschil was echter niet wiskundig betrouwbaar. Het percentage knollen
zonder Rhizoctonia-Sclerotien was bij het looftrekken bijna tweemaal zo hoog als bij
het doodspuiten; dit verschil was wiskundig zeer betrouwbaar.
Met betrekking tot de twee in 1962 op de rassen Bintje resp. Voran uitgevoerde
proeven (zie Jaarboek 1962, blz. 92) bleek de aantasting door mozaïekveroorzakende
virussen in de nateelt van geen betekenis te zijn. De resultaten van de in 1963 aangelegde
proef t.a.v. de nateelt zullen eerst in 1964 bekend zijn.
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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
Voor eigen personeel en voor de fruitteeltcorrespondenten werden 11 instructieplaten
over schadelijke insecten in de fruitteelt aan de reeds bestaande serie van 47 stuks
toegevoegd.
In een aantal tijdschriften en vakbladen werden voorts artikelen van uiteenlopende
aard gepubliceerd.
Na jarenlange voorbereiding verscheen tenslotte aan het eind van het jaar het in het
Engels gestelde handboek over "Virus diseases of apples and pears" onder redactie
van Dr. A. F. Posnette (G.B.), waaraan ook de Plantenziektenkundige Dienst medewer
king verleende. Deze medewerking bestond uit de samenstelling van vier hoofdstukken
door Ir. C. A. R. Meijneke en W. van Katwijk, waarvan één in samenwerking met
Dr. A. F. Posnette (G.B.) en Dr. K. Schuch (Duitsl.).
Voorts werden de aquarellen voor vier kleurenplaten voor dit handboek vervaardigd.
Deze platen werden in Nederland gedrukt en een vijfde reeds bestaande plaat herdrukt
met Engelse tekst.
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
Fenologische waarnemingen over Insekten en mijten (ir. C. A. R. Meijneke)
Ten behoeve van de berichtgeving over ziekten en plagen in de fruitteelt werden in
1963 evenals in vorige jaren een groot aantal fenologische waarnemingen verricht door
correspondenten en ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst, ambtenaren van
de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en waarnemers van het Rijkstuinbouwconsulentschap Utrecht. In totaal werden van ca 150 correspondenten, waarnemers en ambte
naren 4260 meldingen ontvangen (1962 : 4463). Ongeveer 250 hiervan waren vergezeld
van een inzending, hetgeen de betrouwbaarheid van de meldingen ten goede kwam.
Van de inzendingen werd ongeveer 80% op de sectie fruitteelt gedetermineerd, terwijl
voor het vaststellen of bevestigen van de identiteit van de overige 20% nadere deter
minatie op de afdeling Diagnostiek (sectie entomologie) nodig was.
Speciale vermelding verdient het reeds enige jaren uitgevoerde opkweekwerk van in
boomgaarden verzamelde eieren en rupsen, dat wederom op ons verzoek werd verricht
door de heer H. J. de Kruyff (ambtenaar van het Rijkstuinbouwconsulentschap Utrecht)
te Cothen. Hierdoor werd ook in 1963 een overzicht verkregen van de normale en de
toevallige insektenpopulaties in de boomgaarden. Vooral de laatste groep leverde in 1963
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enige verrassingen op (o.a. grote beervlinder op appel, wintervlinder op blauwe bes). De
betekenis van dit kweekwerk voor het volgen van soms weinig voorkomende, doch
potentieel schadelijke insekten en het hierdoor bijtijds op de hoogte komen van het zich
tot een plaag ontwikkelen van deze insekten, werd hiermede nognaals onderstreept.
Evenals in voorgaande jaren werden in het laboratorium van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen de waarnemingen over de rijping van de pseudotheciën
van de appel- en pereschurft verricht. Voor de zogenaamde voorwaarschuwingen via
de radio werd zoals gebruikelijk overleg gepleegd met het Proefstation voor de fruitteelt
in de volle grond te Wilhelminadorp, waar deze waarnemingen eveneens werden gedaan.
De infektieperioden werden op dezelfde wijze bepaald als vorig jaar met behulp van
waarnemers op een groot aantal hoofd- en secundaire posten. De organisatie van het
waarschuwingssysteem was gelijk aan die in 1962. In totaal waren er één landelijke
centrale post (Wageningen) en 14 regionale centrale posten met 19 hoofdwaarnemings
posten en 56 secundaire waarnemingsposten. De regionale centrale posten in Assen en
Terwolde vervielen. De hieronder ressorterende hoofd- en secundaire posten werden
ondergebracht bij de regionale posten te Groningen, resp. Nijmegen. In de kring Geldermalsen werd Schoonrewoerd als secundaire post toegevoegd, terwijl in Brabant de
secundaire post Oirschot werd vervangen door Valkenswaard.
De voorzieningen van de posten met instrumenten had op dezelfde wijze plaats als
in 1960, 1961 en 1962.
Op grond van verzamelde gegevens werden 31 (1962 : 32) persberichten en 80
(1962 : 86) radioberichten verspreid, 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

Pers

Radio

bloemen- en
bloembollenteelt

1

5

boomteelt

2

—

fruitteelt

24

68

4

7

groenteteelt

De persberichten werden rechtstreeks door de Plantenziektenkundige Dienst ver
spreid.
Evenals in voorgaande jaren werden de radioberichten opgesteld in het kader van
de waarschuwingsdienst voor de tuinbouw. Zij kwamen tot stand in samenwerking met
het KNMI te De Bilt, dat de berichten opnam in de weerpraatjes voor land- en tuin
bouw, in de uitzendingen van 5.45, 6.40 en 12.30 uur.
Van de radioberichten over fruitteelt hadden er 26 (1962 : 22) betrekking op in
totaal 29 ziekten en plagen en 42 op schurft bij appel en peer.
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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 C o m s t. (H. van Vugt).
Ingevolge de wettelijke verplichting om bepaalde boomkwekerijproducten bij invoer
in Nederland aan een begassing met blauwzuurgas te onderwerpen werden in 1963
ruim 8,7 miljoen planten begast.
Het totaal gewicht van het begaste plantmateriaal bedroeg circa 174 ton.
In het kader van de wering van de San José-schildluis zijn voorts van 31 import
zendingen fruit schildluismonsters ter determinatie ontvangen.
Hiervan werden 29 zendingen afgekeurd wegens San José-schildluisaantasting. In 10
ingezonden schildluismonsters van geïmporteerde boomkwekerijgewassen werden geen
San José-schildluizen gevonden.

2 . J a p a n s e k e v e r , Popillia japonica N e w m. (H. van Vugt).
In de vallen op de vliegvelden Schiphol, Soesterberg, Valkenburg, Zestienhoven,
Twente en Eelde, zijn in de periode van 1 juni-10 oktober 1676 kevers gevangen. Van
dit aantal waren 1580 stuks of 94% rozekevers. De meeste daarvan zijn op Soesterberg
(724 stuks), Valkenburg (631 stuks) en Twente (224 stuks) gevangen. Voorts waren
er 58 stuks of ruim 3% junikevers en andere Scarabaeidae. De overige 38 kevers, waar
onder 10 Lieveheersbeestjes, behoorden tot 9 andere families. Japanse kevers zijn
nergens aangetroffen. In de vallen in de omgeving van de havens te Vlissingen, Rotter
dam, Amsterdam en Delfzijl en in die op het vliegveld Ypenburg zijn geen kevers ge
vangen.

3 . T u l p e s t e n g e l a a l t j e , Ditylenchus dipsaci (Kühn) (ir. C. N. Silver).
De opsporing van door het tulpestengelaaltje aangetaste partijen tulpen werd op
dezelfde intensieve wijze als in de voorgaande jaren uitgevoerd. Naast de gerichte op
sporing aan de hand van de gegevens van een kaartsysteem vond controle plaats op
alle partijen tijdens het groeiseizoen, op droge partijen op de veilingen, bij de exporteurs
en bij kwekers en op de vervroegde partijen in verwarmde en koude kassen.
Het aantal gevonden gevallen van aantasting was kleiner dan sedert het begin van de
opsporingswerkzaamheden in 1958 is voorgekomen. Slechts op een bedrijf, waar ook
in het voorgaande seizoen aantasting geconstateerd was, werd bij de controle van de
droge partijen opnieuw aantasting geconstateerd. De aangetaste partij alsmede de
partijen, die op het veld naast deze partij gestaan hebben, zijn geheel vernietigd. Het
betrokken bedrijf werd met behulp van een stoomapparaat (een zgn. steamcleaner)
ontsmet.
Op een bedrijf werden enkele partijen narcissen, die kennelijk eveneens door het
tulpestengelaaltje waren aangetast, vernietigd. Aan de aantasting van narcissen door het
tulpestengelaaltje wordt, in samenwerking met de Bloembollenkeuringsdienst, extra
aandacht besteed. Dit omvat o.a. ook een verscherpt toezicht op en verscherpte maat
regelen t.a.v. geïmporteerde narcissen.
Het verbod tot de teelt van gewassen op met het tulpestengelaaltje besmette percelen
werd uitgebreid met het gewas Puschkinia en omvat thans alle soorten tulpen, narcissen,
75

hyacinten, Allium, Chionodoxa, Galanthus, Muscari, Puschkinia en Scilla. Ook opslag
dient te worden verwijderd. Op de naleving van dit verbod wordt tweemaal per jaar
controle uitgeoefend. In een geval werd overtreding van dit verbod geconstateerd. De
betrokken partijen tulpen werden vernietigd.

4. B e g a s s i n g v a n g e ï m p o r t e e r d e a n j e r s t e k t e g e n d e
bladroller, Tortrix pronubana H b. (ir. P. H. van de Pol).

anjer-

De anjerbladroller, Tortrix pronubana Hb., heeft zich nog niet in Nederland gevestigd.
In verband met plannen om regelmatig anjermateriaal uit Zuid-Afrika te importeren,
is het van belang om te weten op welke wijze dit insekt kan worden geweerd.
Inleidende begassingsproeven met methylbromide op anjerstekken van de Canarische
eilanden hebben echter aangetoond, dat door de begassing de kwaliteit van het stek
sterk achteruit gaat ten opzichte van het onbehandelde materiaal. Voor de kweker lijkt
deze wijze van behandeling daarom niet aantrekkelijk. Methodieken zoals beschreven
in buitenlandse literatuur zullen worden beproefd.

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 " v i r u s v r ij" u i t g a n g s 
materiaal van fruitgewassen (ir. C. A. R. Meijneke).
Toetsing
In 1963 vond toetsing plaats van appel-, pere-, kerse- en perzikmoerbomen, alsook
van appel- en pereonderstammen en van moederstruiken van rode bes. Een deel van
het uitgevoerde werk betrof voortzetting van eerder aangevangen toetsingen.
273 moederbomen van 28 appelrassen waren of werden in 1963 bij de toetsing op
rubberhout en mozaïek betrokken. Hierin waren 13 rode mutanten van 'James Grieve',
'Jonathan' en 'Schone van Boskoop' begrepen met verscheidene bomen per mutant.
Eén groep van 78 bomen, waarvan de toetsing in de winter 1963/64 zal worden
afgesloten, bleek voor 50% ziek of verdacht te zijn. Van de overige bomen wordt de
toetsing voortgezet.
Diverse herkomsten van reeds op mozaïek en rubberhout getoetste 'Golden Delicious'
werden in 1962 aan een toetsing op latente virussen onderworpen. In 1963 bleek in een
deel besmetting met het chlorotische blakvlekkenvirus voor te komen, in een ander deel
met "Spy lethal virus". Alleen de amerikaanse herkomst gaf geen symptomen.
Van de appelonderstam type IX werden 500 stamselekties van de N.A.K.B. in de
toetsing opgenomen.
419 moederbomen van 16 pererassen waren of werden in 1963 bij de toetsing op
kringvlekkenmozaïek en op lichtenerfmozaïek betrokken. Hierbij waren ook enkele
nieuwe buitenlandse rassen en mutanten ('Super Trévoux', 'Lucas Bronzée' en 'Doyenné
Brons'). Van 6 rassen bleek nog gezond materiaal aanwezig. De toesting wordt evenwel
voortgezet.
Van 376 getoetste moerplanten van kwee A bleken 226 nog gezond. In de zieke
planten werd uitsluitend lichtenerfmozaïek aangetroffen, geen kringvlekkenmozaïek.
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In 1963 werden 68 kersemoederbomen van 9 rassen in de kas op perzikzaailing ge
toetst. 49 bleken ziek, 18 verdacht en één vermoedelijk gezond.
Van 12 in 1963 in de kas getoetste moederbomen van buitenperziken bleken 11 ziek
en 1 verdacht.
Van 156 op lepelblad getoetste moerstruiken van 4 rode bessen rassen bleek slechts
één ziek te zijn.

Warmtebehandeling
In 1963 werd bij de warmtebehandeling dezelfde methode gevolgd als eind 1962
werd ontwikkeld. Vier appel- en vijf pererassen werden behandeld. Hiervan konden
vanaf eind april tot begin augustus 77 topenten worden gezet op zaailingen. Half sep
tember leken hiervan 15 à 20 stuks te zijn aangeslagen. Alleen de in april en mei
gezette topenten bleken redelijk uit te groeien, doch waren nog ongeschikt om reeds
te toetsen. De toetsplanten van in 1961 behandeld materiaal (10 appel- en 11 pererassen)
stierven grotendeels af als gevolg van de strenge winter. Eind 1963 is wederom een
wijziging in de gevolgde methode aangebracht. Thans worden ook de zaailingen, waarop
de topenten gezet dienen te worden, in de warmtekist geplaatst.

Import
Uit het buitenland werd getoetst materiaal van enkele fruitrassen aangevraagd en
ontvangen. Dit betrof de pruimen 'Reine Claude d'Oullins' en 'Victoria' en de kers
'Kelleris 16'.

Instandhouding
Van de dit jaar in toetsing genomen moederbomen van appel en peer zijn op de ge
bruikelijke manier kernbomen gemaakt. Dit betrof 12 appel- en 8 pererassen met resp.
113 en 59 nummers. Hiervan zijn resp. 226 en 118 kernbomen gemaakt. Bij de appels
betrof dit vooral rode mutanten van James Grieve, Jonathan en Schone van Boskoop.

Indicatorvoorraad
De aantallen bomen van de reeds aanwezige indicatoren werden naar behoefte ver
groot of verminderd, terwijl voorts de vorst aanzienlijke schade toebracht aan het ma
teriaal van enkele indicatoren. Dit gold o.a. de appel Lord Lambourne M 139 en de
kweezaailing C 7/1. In de pereïndicator Clapp's Favourite B 355 P bleek lichtenerfmozaïek voor te komen.
In principe wordt getracht het gehele sortiment, vermeld in "A standard minimum
range of indicator varieties for fruit tree viruses in Europe", ter beschikking te hebben,
zowel voor eigen gebruik als voor verstrekking aan derden. Uit het buitenland werd
hiertoe materiaal betrokken van de appel Guldborg en de sierkersen Shirofugen 11-453
en Kwanzan IV-174. Aan enkele buitenlandse aanvragen om indicatormateriaal kon
worden voldaan.
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Virusreservoir
Het virusreservoir werd in 1963 uitgebreid met afplattingsziekte (flat limb) en met
bladafwijking van de appel Merton Beauty uit Kraggenburg.
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. H . Vermeulen).
Door 9 kwekers werden in totaal 22 partijen anjerstek voor de meristeemcultuur
ingezonden. Hiervan zijn ruim 8000 isolaties gemaakt. Het betreft de rassen: Bella,
Brown Yellow Sim, Clear Yellow Sim, Corinne Crowley Sim*, Danneborg, Dazler,
Divinity, Esperance Sim*, G. J. Sim*, Malmaison, Marleen Carry, Midas, Princess Ann,
Renske, Rubin, Scania*, Arthur Sim*, William Sim*, White Sim.
* : Van de aldus gemerkte rassen was reeds virusvrij materiaal verkregen.

Van de rassen: Bella, Clear Yellow Sim, Dark Orchid Beauty, Divinity, Elegance en
Solred zijn de eerste virusvrije planten aan de kwekers afgeleverd.
Om tot een hoger slagingspercentage van de meristemen te komen zijn 3 vergelijkingsproeven opgezet:
A. Verschil in grootte van het groeipunt, resp. 1.5-3.5 mm, 0.8-1.5 mm en 0.2-0.8 mm.
B. Het gebruiken van andere standaardvoedingsbodems, o.a. Neergaard, Reinert,
Morel - caseïne, Morel + glucinosa.
C. Sinds media oktober wordt in de voedingsbodem van Morel de halve hoeveelheid
N.A.A. gebruikt.

Afb. 35. Freesia.
Freesia-meristemen in verschillende groeistadia.
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(foto R.T.C.-Aalsmeer)

In de proeven A en B traden geen verschil of verbetering van de groei op. Proef C
is nog niet beëindigd, zodat het resultaat hiervan nog niet kon worden vastgesteld.
Om na te gaan of de planten, vermeerderd uit het afgeleverde virusvrije materiaal
virusvrij zijn gebleven, zijn door de N.A.K.S. 1865 monsters ingezonden. De monsters
waren verdeeld over 134 partijen, nl. 105 partijen EE-stekken en 29 partijen E-stekken.
Het E-materiaal, afkomstig van virusvrije EE-planten, wordt in niet-luisvrije kassen
uitgeplant.
Deze monsters zijn door middel van sapinoculatie op Chenopodium amaranticolor
getoetst. In 23 EE-planten is een herbesmetting geconstateerd, evenals in 10 E-planten.
Wanneer het slechts een enkele besmette plant in een partij betrof, werd deze verwijderd.
In andere gevallen werd de partij als EE of E afgekeurd.
2. b. D e m e r i s t e e m c u l t u r e s b i j f r e e s i a ' s (ir. H . Vermeulen)
In samenwerking met Mejuffrouw Dr. Brants (Baarn) en het Proefstation in Naald
wijk werd een begin gemaakt met het opkweken van meristemen uit freesiaknolletjes
(ongeprepareerd en geprepareerd). De resultaten zijn tot nu toe hoopgevend (zie
afb. 35).

D. DE KEURING VAN TUINBOUWGEWASSEN
1. De keuring van bloembollen (ir. C. N. Silver).
Evenals in voorgaande jaren werd bij de veldkeuring van tulpen in de kop van NoordHolland medewerking verleend door een aantal controleurs van de N.A.K. Verschil
lende van hen verrichten deze werkzaamheden reeds gedurende meerdere jaren en
kunnen zodoende langzamerhand tot de vaste medewerkers worden gerekend. De veld
keuring van bijgoedgewassen, voor zover deze niet onder de Bloembollenkeuringsdiensten
ressorteren, werd door een vaste kern van P.D.-ambtenaren uitgevoerd.
De veldkeuring moest in 1963 onder over het algemeen nog ongunstiger omstandig
heden dan in 1962 worden uitgevoerd. Tengevolge van de abnormaal strenge en lang
durige winter kon pas op 22 april een begin met de veldkeuring worden gemaakt. En
zelfs toen hadden de gewassen op vele percelen zich nog zo weinig ontwikkeld, dat ze
niet goed beoordeeld konden worden. Bovendien kwamen op talrijke percelen misge
wassen voor. Tijdens de ingevallen dooiperiode kon de gevallen neerslag en de gesmolten
sneeuw op veel plaatsen onvoldoende afgevoerd worden, doordat de hal nog in de grond
zat. Vele partijen en gedeelten van partijen hebben hierdoor zeer ernstige waterschade
opgelopen en zijn geheel of vrijwel geheel verloren gegaan. Er kon in 1963 dan ook van
een mislukte tulpenoogst worden gesproken. Deze zeer slechte ontwikkeling van vele
partijen heeft een goede beoordeling van het gewas ernstig bemoeilijkt. Dit was speciaal
het geval met betrekking tot het opsporen van virusziekten. Er traden tal van afwij
kingen op, die met virusachtige verschijnselen gepaard gingen. In dergelijke gevallen
moest met behulp van serologisch onderzoek of saptransmissie op toetsplanten nagegaan
worden, of de betrokken planten al of niet door een virusziekte aangetast waren.
Beoordeling van het gewas tijdens de bloei is dikwijls een belangrijk hulpmiddel voor
het stellen van een goede diagnose. Hiervan is in een aantal gevallen gebruik gemaakt
door het opleggen van een zgn. individueel tijdelijk kopverbod. Het algemeen geldend
kopverbod had in 1963 betrekking op alle partijen van de leliebloemige tulp China Pink,
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de dubbele late tulp Coxa en de darwintulpen Copland's Purple, King George V, Pride
of Haarlem en Princess Elizabeth. Bij de beoordeling van deze cultivars werd speciaal
op de eventuele aanwezigheid van het tulpestengelaaltje gelet.
Ondanks de uitbreiding van het areaal daalde het aantal wegens virusaantasting
afgekeurde partijen tulpen van 389 in 1962 tot 258 in 1963. De afgekeurde oppervlakte
bedroeg ca. 0.15% van het totale tulpenareaal. Bovendien werden 231 partijen gedeel
telijk voor nadere beoordeling in 1964 vastgelegd. Deze maatregel, die in 1962 voor het
eerst op vrij grote schaal werd toegepast, blijkt in de praktijk goed te voldoen.
Wintergold stond in 1963, evenals in de voorgaande vijf jaren, bovenaan op de lijst
met afgekeurde partijen, nl. 37 partijen met een oppervlakte van 961% RR2 (~ ca. 18%
van het met deze cultivar beteelde areaal). Het areaal van deze cultivar vertoont in de
laatste jaren een sterke teruggang, blijkbaar mede als een gevolg van de vatbaarheid
voor mozaïek en de liquidatie van viruszieke partijen. Overigens blijkt de gezondheids
toestand van het overgebleven areaal Wintergold steeds vooruit te gaan.
Wintergold wordt voor de vierde achtereenvolgende maal gevolgd door Kleurenpracht,
waarvan 28 partijen met een oppervlakte van 643 RR2
3.1% van het areaal van
deze cultivar) werden afgekeurd. Van Kleurenpracht werden bovendien 27 partijen met
een oppervlakte van 1403 RR2 ter beoordeling in 1964 vastgesteld. Bij deze cultivar is be
oordeling tijdens de bloei onmisbaar om tot een afdoende opzuivering van de partijen
te kunnen komen.
Bovengenoemde afkeuringen en vastleggingen waren een gevolg van aantasting door
mozaïek. Dit was zoals steeds de meest voorkomende virusziekte. Deze aantasting bleek
ook vrij veelvuldig voor te komen in partijen Olympiade, Ornament, Texas Gold en
Wittenburg. Daar bij deze geel- en witbloemige cultivars geen bloembreking optreedt,
is een meermalen herhaalde nauwkeurige beoordeling van het kruid noodzakelijk.
Ratelvirus en Augustaziekte kwamen meer voor dan in 1962. Ratelvirus werd vooral
geconstateerd in Apeldoorn, Augustaziekte vooral in Brilliant Star. Augustaziekte kwam,
evenals in 1962, nogal eens voor op plekken, waar het gewas door wateroverlast geleden
had.
Aantasting door komkommermozaïek (Cucumis-virus 1) kwam sporadisch voor. Van
4 partijen, behorende tot 4 verschillende cultivars, met een gezamenlijke oppervlakte
van 260 RR2, werd het leverbaar tot 1 september in quarantaine gehouden en het plant
goed vastgelegd.
De bemonstering te velde van botanische tulpen had tot gevolg, dat een aantal partijen
— vnl. Tulipa praestans Fusilier — wegens aantasting door het destructoraaltje, Ditylenchus destructor Thorne, werd afgekeurd. Bij de later uitgevoerde inspecties voor
export werd eveneens in enkele partijen Tulipa praestans Fusilier aantasting door het
destructoraaltje geconstateerd. Afgekeurde partijen moesten of worden vernietigd öf een
warmwaterbehandeling gedurende 4 uren bij 43\A_ 0 C. ondergaan.
Met ingang van seizoen 1962-1963 werd de keuring van de bijgoedgewassen Chionodoxa, Muscari en Scilla aan de Bloembollenkeuringsdiensten overgedragen.
In enkele partijen Allium moly werd aantasting door ratelvirus aangetroffen.
Aantasting door Ditylenchus dipsaci (Kühn) werd geconstateerd in een partijtje
Allium moly van \l/2 RR2 en twee zeer kleine partijtjes Puschkinia libanotica alba (elk
enkele regels groot). Aangetaste partijen moeten öf worden vernietigd of een warmwa
terbehandeling gedurende 4 uren bij 43y2° C. ondergaan.
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In een partij Colchicum hybride Waterlily van 40 RR2 en twee kleine partijtjes
Colchicum speciosum werd aantasting door Ditylenchus destructor gevonden. De par
tijen werden afgekeurd. Het toepassen van warmwaterbehandelingen, die nodig zijn om
de aaltjes afdoende te bestrijden, levert bij Colchicums nog steeds grote moeilijkheden
op. Dergelijke behandelingen geven steeds ernstige schade. Er zijn wel aanwijzingen
verkregen, dat een warmwaterbehandeling kort na het rooien en spoedig gevolgd door
planten van de Colchicums aanbeveling verdient. De proefnemingen in deze richting
worden voortgezet.
Bij de veldkeuring en daaraan gekoppeld monsteronderzoek van Tigridia pavonia werd
in slechts 3 van de 107 partijen aantasting door het destructoraaltje geconstateerd. De
aangetaste partijen zijn afgekeurd en hebben een warmwaterbehandeling gedurende
2 uren bij 43^° C. ondergaan.

2. D e k e u r i n g 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).
De veldkeuring van houtige gewassen en vaste planten werd in tegenstelling tot de
veldkeuring van bloembollen geheel door P.D.-personeel uitgevoerd.
Tijdens de keuring is vooral aandacht besteed aan het voorkomen van virusziekten bij
Amelanchier, Aristolochia, Buddleia, Hydrangea, Laburnum, Ligustrum, Ribes, Rosa en
Syringa.
Op de telbedrijven zijn de percentages viruszieke planten van die gewassen, die onder
de veldkeuring vallen, vastgesteld. Van een enkel geslacht zijn daardoor nu de resultaten
op een aantal bedrijven over een voldoende groot aantal jaren bekend.
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.
Het materiaal met virusachtige verschijnselen van de geslachten Chaenomeles en
Malus, dat in 1962 in de N.O.P. op diverse houtige toetsplanten was geplaatst, is tijdens
de strenge winter in 1963 verloren gegaan. In de zomer van 1963 is de proef opnieuw
opgezet.
Op kruidachtige toetsplanten zijn positieve reakties verkregen met perssap van blade
ren van Clematis, Paulownia en Vinca.
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.
Op de telbedrijven zijn de percentages viruszieke planten van die gewassen, die onder
de veldkeuring vallen, vastgesteld. Van een enkel geslacht zijn daardoor nu de resultaten
op een aantal bedrijven over een voldoend groot aantal jaren bekend.
Het Paeonia ringspotvirus wordt uitvoerig onderzocht in samenwerking met de afde
ling Virologie van de Landbouwhogeschool.
Positieve reakties zijn verkregen met perssap van bladeren van Agapanthus, Alstroemeria, Aquilegia, Delphinium, Digitalis, Eremurus, Limonium, Lupinus, Paeonia, Phlox,
Rudbeckia, Solanum nigrum, Trollius, Valeriana en Yucca.
In 1961 zijn 25 visueel virusziek bevonden Eremurus-planten alsmede 25 "virusvrije"
(visueel en getoetst) Eremurus-planten uitgeplant om de nadelige invloed van de virus
aantasting na te gaan. Van de 25 viruszieke planten waren in 1962 reeds 12 planten
afgestorven; van de 25 "virusvrije" planten was geen enkele plant afgestorven. In 1963
hebben zich in de in 1962 verkregen uitkomsten geen wijzigingen voorgedaan.
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3. D e b e o o r d e l i n g v a n d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d
b o 1 i r i s s e n (ir. C. N. Silver).

van

De algemene gezondheidstoestand van bolirissen met betrekking tot de aantasting
door het destructoraaltje toonde — zoals uit de resultaten van het jaarlijkse monsteronderzoek blijkt — in vergelijking met het in dit opzicht zeer gunstige jaar 1962 een
geringe achteruitgang. Toch was de algemene gezondheidstoestand beter dan in 1961.
Deze geringe achteruitgang in 1963 is uitsluitend te wijten aan de minder gunstige
situatie bij de cv. 'Prof. Blaauw'. In 1962 vertoonde deze cv. als gevolg van de in 1961
t.a.v. 'Prof. Blaauw' (in overleg met het bestuur van de Vereniging "De Iris") getroffen
maatregel een aanzienlijke afname in het aantal aangetast bevonden partijen. In 1963
was het effekt hiervan weer volledig verloren gegaan en viel een duidelijke stijging van
het aantal aangetaste partijen in vergelijking met 1962 waar te nemen.
Bij de cv. 'White Superior', waarvoor in 1962 dezelfde regeling gold als in 1961
t.a.v. 'Prof. Blaauw', werd in 1963 een gunstige nawerking geconstateerd, doordat
het aantal aangetast bevonden partijen zowel in absolute als in relatieve zin lager was
dan in de beide voorgaande jaren.
Bij de Engelse irissen, waarvoor in 1961 en 1962 dezelfde maatregelen golden als voor
'Prof. Blaauw' en 'White Superior', werd eveneens een vooruitgang in de gezondheids
toestand geconstateerd. Toch laat de gezondheidstoestand hierbij nog wel iets te wensen
over, zodat voortzetting van deze maatregelen noodzakelijk is.
4. D e b e o o r d e l i n g v a n d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n
chrysanten, freesia's en hippeastrum (ir. H. Vermeulen).
Op het proefveld werden dit jaar 405 monsters, afkomstig van 81 verschillende chry
santerassen, uitgeplant. Naast veel belangrijke oude buitenrassen werden ook enkele
nieuwe rassen ingezonden.
In het algemeen werden visueel niet veel aantastingen van het Cucumis-virus 1 strain
chrys. en het virus B (Noordam) gevonden. Alleen in twijfelgevallen werden de planten
getest door middel van sapinoculatie. Hierbij werd in bijna alle gevallen het virus B
aangetoond. Planten, besmet met Cucumis-vitm 1 strain chrys., hadden veelal dermate
opvallende kenmerken, dat deze planten niet behoefden te worden getoetst.
In vrij veel rassen werden door het stuntvirus aangetaste planten aangetroffen. Vooral
de rassen Joke en Golden Orfe schijnen bijzonder gevoelig te zijn voor dit virus. Bij
het ras Golden Orfe bedroeg het percentage aangetaste planten 6%, bij het ras Joke
bedroeg dit percentage 38%. Om volgend jaar een vergelijking te kunnen maken tussen
wel- en niet aangetaste planten zijn ,,stunt"planten van verschillende rassen aangehouden.
Van een aantal bedrijven werden door de N.A.K.S. weer bladmonsters van diverse
chrysantemonsters voor onderzoek op virus ingezonden. Het betrof hier steeds de zoge
naamde year-round rassen. In de 122 monsters van verschillende rassen trad 26 maal
een positieve reaktie van het Cucumis-v irus 1 strain chrys. en het virus B (Noordam) op.
Op de proeftuin zijn 74 ingezonden freesia-monsters uitgeplant. De stand van het
gewas was dit jaar nogal uiteenlopend. Naast vrij veel matige en enkele zeer slechte
partijen, kwamen ook opvallend mooie partijen voor.
Wat de stand van het gewas, bloei en blad betreft, waren 40 monsters goed tot zeer
goed, 22 monsters matig en 12 slecht tot zeer slecht. In enkele monsters, die zogenaamde
knijpers vertoonden, werd steeds het Phaseolus-virus 2 aangetoond. Vooral bij het ras
Prinses Irene kwam in ernstige mate bladnecrose voor.
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De keuring op de aanwezigheid van virussen bij Hippeastrum vond dit jaar normaal
doorgang. De algemene gezondheidstoestand bleek weer vooruitgegaan te zijn. Slechts
enkele partijen moesten worden opgezuiverd; drie partijen werden vernietigd.

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).
In 1963 werden bij de waarnemingen betrokken rimpelbladachtige symptomen bij
het appelras Merton Beauty uit Kraggenburg. Sedert 1957 is van appel en peer van
45 afwijkende verschijnselen met onbekende oorzaak materiaal verzameld voor obser
vatie en proeven. Aan 44 hiervan worden de waarnemingen voortgezet. Van het reste
rende nummer stierf het materiaal af zonder dat waarnemingen konden worden gedaan.
De waarnemingen werden zeer bemoeilijkt door grote vorstschade aan ingezonden en
voortgekweekt materiaal en aan toetsplanten.
In de bladeren van de pruim Pocegaca, besmet met een op perzikmozaïek gelijkend
verschijnsel van de pruim Golden Japan, bleken geelgroene ringen op te treden (in 1962
grauwe ringen in F 12/1).
De vruchten van een Golden Delicious, in 1959 besmet vanuit ogen van een Golden
Delicious met ruwe vlekken op de schil, bleken nu duidelijk sterbarstachtige verschijn
selen te vertonen.
De in 1960 en 1961 uit zaad van zwaar rubberhoutzieke appelstruiken (ras Lord
Lambourne) gewonnen zaailingen zijn in het voorjaar van indicatoren voorzien. Bij
globale zomercontrôle bleken de takken van de indicatoren in het algemeen vrij stevig
te zijn. In de winter 1963/1964 zal hierop een kleurtoets worden uitgevoerd.
Ook de in 1960 en 1961 uit zaad van peren (ras Brederode) met sterk kringvlekkenen lichtenerfmozaïek gewonnen zaailingen zijn in het voorjaar van een indicator voor
zien. Bij een eerste zomercontrôle werd hierin geen kringvlekkenmozaïek aangetroffen.
Enkele planten zijn verdacht van lichtenerfmozaïek.
In het kader van de pogingen voor elke virusziekte snelle indicatoren te verkrijgen
zijn een groot aantal appelindicatoren op sterk rozetzieke struiken geënt, teneinde even
tuele reakties te vergelijken. Een eerste controle leverde nog geen aanknopingspunten op.
Naar aanleiding van de steeds meer optredende kleinvruchtigheid bij Ingrid Marie
en enkele andere rassen werd hierover een oriënterende toetsing ingezet.
In 1963 zijn geen nieuwe percelen in de jaarlijkse boomgaardkartering opgenomen.
Enkele percelen moesten vervallen. Op het ruwschilligheidsperceel te Wijk werd thans
ook proliferatie aangetroffen. In totaal waren eind 1963 nog 28 percelen op 24 bedrij
ven bij de kartering betrokken, te weten 20 voor appelmozaïek, 5 voor ruwschilligheid,
3 voor kringerigheid, 4 voor rimpelblad en andere bladvlekken, 1 voor proliferatie en
4 voor perekringvlekkenmozaïek. (Op enkele percelen komt meer dan één virusziekte
voor). In 1963 werden deze percelen bijna alle gekarteerd. Appelmozaïek, ruwschilligheid,
perekringvlekkenmozaïek en lichtenerfmozaïek waren dit jaar goed beoordeelbaar,
kringerigheid en rimpelblad daarentegen slecht. Het aantal bomen met appelmozaïek
in de gekarteerde percelen onderging weer enige uitbreiding. Dit gold ook t.a.v. kringe
righeid, terwijl voor ruwschilligheid slechts een zeer geringe toename in het aantal bomen
werd gevonden. Het aantal perebomen met kringvlekkenmozaïek onderging nagenoeg
geen uitbreiding. Uit de inmiddels wiskundig bewerkte opbrengstgegevens van 1962
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zijn geen betrouwbare verschillen tussen zieke en gezonde bomen gebleken. Dit betreft
vier percelen met appelmozaïek en één perceel met ruwschilligheid en kringerigheid.
Dit laatste perceel is thans gerooid. Over drie jaar berekend bleken op het laatst
genoemde perceel met ruwschilligheid en kringerigheid (Terwolde) echter juist betrouw
bare verschillen aanwezig te zijn.
2. Z i e k t e n e n p l a g e n i n b l o e m e n t e e l t (ir. H . Vermeulen).
Anthurium
Invloed fungiciden op de Septon'a-bladvlekkenziekte
Een aantal middelen (zineb, ferbam, koperoxycarbonaat, maneb en maneb + orga
nisch tin) zijn beoordeeld op hun effekt op de bladvlekkenaantasting veroorzaakt door
Septoria anthurii Kotth.
Spuitschade, groeiremming en/of groeibevordering zijn niet waargenomen. Over het
bestrijdingseffekt van de middelen valt geen conclusie te trekken.
Begonia
In enkele voorlopige onderzoekingen werd nagegaan in hoeverre virusziekten een rol
spelen in de begoniacultuur. Het geïmporteerde plantmateriaal bleek vooral virusziek
te zijn. Uit dit materiaal werden enkele monsters genomen. Door middel van sapinoculatie op kruidachtige toetsplanten konden virusreakties worden verkregen op de toetspl anten.
Het onderzoek wordt voortgezet.
Chrysant
Luisbestrijding
Bij deze proef werden drie middelen, t.w. Thimet 150 g/are, no. 5248 300 g/are en
Rogor 40% gebruikt om na te gaan in hoeverre deze middelen werkzaam waren bij de
bestrijding van luizen.
Na enkele weken bleken de gebruikte middelen een zo geringe werking te hebben,
dat de proef voortijdig moest worden beëindigd.
Dahlia
In samenwerking met de Bloembollenkeuringsdienst en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse werd een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van en de
veroorzaakte schade door het Dahliamozaïekvirus 1, het Cucumis-wirus en het Lycopersicum-virus 3 in het Nederlandse dahliasortiment. Naast een onderzoek van methoden
om deze virussen snel en effektief te herkennen (visuele selektie èn kleurmethode) werd
nagegaan in hoeverre deze virussen kunnen voorkomen in symptoomloze, zogenaamde
"carrier" dahliaplanten. Voorts werd een begin gemaakt met dahlia-meristeemcultures.
De resultaten hiervan zijn echter weinig bemoedigend.
Kalanchoë
Wegval
De wegval van jonge planten van Kalanchoë treedt vooral op na de tweede maal ver
spenen. Uit ziek materiaal werd Botrytis cinerea Pers. ex Fr. geïsoleerd; het is echter de
vraag of de schimmel de primaire ziekteverwekker is.
Er werd nagegaan in hoeverre captan (stuif), een organische kwikverbinding (Panosan
G 0.1%), captan (spuit), thiram 80% en zineb invloed hadden op de mate van wegval.
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Thiram leek in deze voorlopige proef enige groeiremming te geven. Panosan en zineb
veroorzaakten een geringe bladverbranding. Een duidelijk verschil in gunstig effekt
tussen de gebruikte middelen viel nauwelijk waar te nemen; captan (spuit) en thiram
leken de meeste perspectieven te bieden.
Pelargonium
Dit jaar bleek het mogelijk om door middel van sapinoculatie virusoverdracht van
Pelargonium op toetsplanten te verkrijgen. Het onderzoek wordt voortgezet met mate
riaal uit Lent, om op deze wijze getoetst uitgangsmateriaal te verkrijgen.
Wegvalproef
In een uitgebreide proef in Lent is nagegaan wat de invloed is op de moerplanten van:
a. de wijze van steknemen;
b. de wondafdekking na het steknemen;
c. de bevordering van de hergroei na het steknemen.
Uitgegaan werd van een "gezonde" en een "zieke" partij moerplanten. Beide partijen
waren afkomstig van één partij, maar gedurende enige tijd gekweekt op een bekend
ziek en een (wat de wegval betreft) gezond bedrijf.
Enkele resultaten van deze proef kunnen als volgt worden samengevat:
De wegval bij de zieke partij bleek belangrijk groter te zijn dan bij de gezonde partij.
Zij bedroeg resp. 60 en 23 %.
Het snijden en het breken van de stekken bleek geen opvallende verschillen in wegval
op te leveren. Bij de zieke partij bleek breken minder wegval te geven.
Bespuitingen met Ureum en mengmeststof hebben de wegval sterk doen toenemen.
Voorts bleek de aantasting door wortelknobbel-bacterie (Corynebacterium fascians
(Tilford) Dowson) te verwaarlozen te zijn in deze proef.
Rhipsalis
Wegval van stekken
Een belangrijke wegval van stekken van Rhipsalis houlletiana Lem. bleek veroorzaakt
te worden door Helminthosporium cactivorum Petr. Bij grondonderzoek bleek de pH
voorts veel te laag te zijn, nl. ca. 3 in plaats van pH 7-8.
Geadviseerd werd de pH te verhogen door toevoegen van kalk, terwijl verder captan,
ferbam en zineb werden gebruikt als grondontsmettings- en als spuitmiddel.
De grondontsmetting bleek geen belangrijke invloed op de wegval te hebben. Het
beste spuitmiddel was captan. Het eveneens gebruikte (door de Tuinbouwgids voorge
schreven) kwikmiddel Panosan, was in alle opzichten slechter dan de andere middelen.
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK
(Dr. Ir. M. Oostenbrink)

ALGEMEEN
Het aantal inzendingen voor diagnose en advies in 1963 bedroeg 3030. Door andere
afdelingen van de P.D. en door eigen activiteit werden nog 5340 gevallen aangebracht
en werden 3180 determinaties van insekten en nematoden gevraagd ter ondersteuning
van de door verschillende afdelingen verzorgde opsporingsacties.
Voor oriënterende onderzoekingen, proeven en proefvelden werden verder 3900
grond- en plantmonsters op nematoden onderzocht, werden ongeveer 7000 schimmel
cultures gemaakt en ruim 850 chemische bepalingen verricht. Over verscheidene gevallen
van ziekten en beschadigingen werden bij de diagnose aansluitende onderzoekingen
verricht.
MYCOLOGISCH EN BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK
N i e u w e o f b i j 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).
Schimmelaantastingen welke niet eerder in Nederland werden waargenomen
Een onbekende ascomyceet, in Phytopath.Z.48 : 287. 1963 beschreven als Leptotrochila porri v. Arx & Boerema, heeft in 1963 veel schade veroorzaakt bij de preiteelt
(Allium porrum L.). De genoemde schimmel veroorzaakt bij prei zwarte strepen op de
bladeren, welke laatste daardoor na enige tijd afsterven. Zie Groenten en Fruit 19 :
867.1963.
De schimmels Mycosphaerella cypripedii (Peck) Lind, en Phyllostictina pyriformis
Cash & Watson veroorzaakten in een kas een soort bladvlekken-epidemie bij orchideeën
(vnl. Cypripedium sp. en Cymbidium sp.).
Een onbekende Oidium sp. was debet aan echte meeldauw bij een Cleyera (syn. Eurya)
soort.
Nieuwe waardplanten en onbekende ziektebeelden van in Nederland bekende schimmels
Ascochyta bohemica Kab. & Bub., in ons land voor het eerst in 1962 gevonden op
Campanula glomerata L. 'Superba', veroorzaakte in 1963 op verschillende plaatsen blad
vlekken en stengellesies bij de Ster van Bethlehem, Campanula latiloba DC. 'Alba'.
In Duitsland is deze schimmel in 1962 beschreven als schadelijke parasiet van de Ster
van Bethlehem, zie Phytopath. Z. 45 : 160-168. 1962.
Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm (stat. con. Ascochyta cucumis Fautr. & Roum.)
werd in 1963 enige malen gesignaleerd als veroorzaker van stengellesies bij komkommerplanten, Cucumis sativus L. Deze schimmel was in ons land alleen bekend als ver
wekker van bladvlekken en vruchtrot.
Gnomonia fructicola (Arn.) Fall. (stat. con. Zythia fragariae Laib), in ons land bekend
van aardbei, werd gevonden in associatie met bladvlekken bij Geum 'Borisii'. In 1949 is
deze schimmel in Engeland gevonden op dezelfde Gewm-cultivar: Trans.Brit.mycol.Soc.
32:95. 1949.
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Phloeosporella padi (Lib.) v. Arx veroorzaakte een vruchtrot bij morellen, Prunus
cerasus L. 'Austera'. In ons land was deze schimmel alleen bekend van bladaantastingen
bij Prunus-soorten.
Pseudomassaria sepincolaeformis (de Not.) v. Arx, een ascomyceet welke te boek staat
als een "secundair" organisme, veroorzaakte een misvorming van de rozebottels bij
Rosa pendulina L. 'Oxyodon'.
Een roest uit de "Formenkreis" van Puccinia ribessi - caricis Kleb, trad op bij de
zwarte en rode bes, Ribes nigrum L. en Ribes rubrum L. Een andere roest uit deze
groep is in ons land algemeen bekend als de bekerroest van kruisbes.
Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm veroorzaakte symptomen van "zwartsnot" bij
Puschkinia scilloides Adams. Deze schimmel is algemeen bekend van andere Liliaceae.
Verder werd vastgesteld dat er in ons land bij de echte meeldauw van komkommer,
augurk en meloen, Cucumis sativus L. en Cucumis melo L. in het algemeen sprake is
van een vorm van Sphaerotheca fuliginea (Schlecht, ex Fr.) Poll. en niet van Erysiphe
cichoracearum DC. ex Mérat emend. Salm., zoals men steeds heeft aangenomen. Dit is
vastgelegd in Neth.J.Plant Path. 70 : 33-34. 1964.

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
Kesteren).
De „nieuwe Fusarium-ziekte" bij komkommer
In samenwerking met het Phytopathologisch Lab. "Willie Commelin Scholten" te
Baarn en het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk wer
den zoveel mogelijk gegevens verzameld over de z.g. "nieuwe Fusariumziekte" van
komkommer, Cucumis sativus L., veroorzaakt door Fusarium javanicum Koorders var.
ensiforme (Wr. & Rg.) Wr.
Daarbij werd o.a. vastgesteld dat deze ziekte reeds lang bekend is in N. Amerika,
Australië en Z. Afrika. Bij de Fusarium-soorten volgt men in deze landen in het alge
meen het systeem van Snyder & Hansen, hetgeen verklaart dat de pathogeen aldaar
bekend is onder een andere naam, nl. Fusarium solani (Mart.) Appel en Wr sensu Sny. &
Hans. f. Cucurbitae Sny. & Hans. Verder zij verwezen naar de gegevens vermeld in een
door Ir. v. d. Vliet geschreven artikel over deze ziekte in "Groenten en Fruit" 19, 13 :
538. 1963.
Zwartbenigheid bij tulp
De voorlopige resultaten van het in 1959 begonnen onderzoek over de zwartbenigheid
bij tulpen, Tulipa spp. en cvs., en bolirissen, Iris spp. en cvs., werden gepubliceerd in het
Tijdschrift over Plantenziekten 69 : 200-207. 1963. De zwartbenigheidsschimmel werd
daarbij als een nieuwe soort beschreven: Sclerotium wakkeri Boerema & Posthumus.
Het onderzoek naar de waardplantenreeks van deze schimmel wordt nog voortgezet.
Bij het vergelijkend onderzoek van deze schimmel met Sclerotium denigrans Pape bleek
dat tulpen ook bijzonder gevoelig zijn voor laatstgenoemde. Een en ander wordt nog
nader onderzocht.
Roest bij krokus en Colchicum
Bij infektieproeven met de roest Uromyces croci Pass. op botanische en cultuur-kro
kussen, Crocus spp. en cvs., uitgevoerd enerzijds in de P.D.-proeftuin en anderzijds in
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de proeftuin van de Eidg.Tech.Hochschule te Nante, Zwitserland, is gebleken dat de
Zwitserse "bovengrondse" stammen van de roest ook de ondergrondse delen(rokken)
van de krokussen kunnen aantasten en dat de Nederlandse "ondergrondse" stammen
van de roest ook de bovengrondse delen (bladeren) kunnen infekteren. Uit een en ander
werd nu geconcludeerd dat het ontbreken van een directe verbinding tussen de rokken
en de bladeren van de krokussen waarschijnlijk de oorzaak is dat in de natuur bij de
uitsluitend bovengronds optredende infekties nimmer ondergrondse aantastingen zijn
waargenomen. Op dezelfde wijze is te verklaren, dat op Nederlandse kwekerijen, waar
de roestaantastingen bij de krokus steeds hun oorsprong vinden in geïnfekteerde knollen
(rokken), nimmer aantastingen van de bovengrondse delen (bladeren) zijn geconstateerd.
Bij Colchicum spp. is er wél een directe verbinding tussen de rokken en de bladeren.
Bij een ondergrondse infektie van deze planten door roest Uromyces colchici Massee
kunnen dan ook onder bepaalde omstandigheden de bovengrondse plantedelen syste
misch worden aangetast.
Voetziekte bij erwt, luzerne en klaver
Bij een vergelijkend onderzoek van een bepaald type voet- en bladvlekkenziekte
("Blackstem-disease") bij erwt, Pisum sativum L., luzerne, Medicago stdtiva L. en rode
klaver, Trifolium pratense L. werd vastgesteld dat er hier twee variëteiten van één
schimmel in het spel zijn. Hoewel de beide variëteiten alle drie soorten planten kunnen
aantasten, wordt de ene variëteit (o.a. bekend als Ascochyta imperfecta Peck) meestal
alleen gevonden op luzerne, terwijl op erwt en klaver in het algemeen de andere variëteit
voorkomt (bekend als Ascochyta pinodella Jones en Phoma trifolii Johnson & Valleau).
Het is de bedoeling dat een en ander in 1964 zal worden gepubliceerd in Netherlands
Journal of Plant Pathology.
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 M. M. J. Dorenbosch).
Het onderzoek naar de variëteiten en de synoniemen van de zeer algemeen voor
komende schimmel Phoma herb arum Westend. werd afgesloten. De resultaten van het
onderzoek zijn gepubliceerd in Persoonia 3 : 9-16. 1964. In hetzelfde tijdschrift, Persoonia: 17-28. 1964, werden de resultaten vastgelegd van het onderzoek over de Phomaachtige schimmels welke op allerlei koolsoorten,, variëteiten van Brassica oleracea L.
voorkomen.
De vergelijkende proeven met soorten van het geslacht Peyronellaea Goid. ex Togl.
werden afgesloten. De resultaten hiervan zullen in samenwerking met de Noordamerikaanse onderzoeker Dr. Luedemann worden verwerkt in een monografie over dit ge
slacht.
Het onderzoek over de identiteit van de Phoma-achtige schimmels die geassocieerd
zijn met bladvlekken van appel, Malus pumila Mill, zal waarschijnlijk in 1964 kunnen
worden afgesloten.

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 1963 verscheen
in de Entomologische Berichten 24 (1964).
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S c h a d e l i j k e m i j t e n i n l a n d - e n t u i n b o u w (C. F. van de Bund).
Het onderzoek over de invloed van insecticiden op in de grond levende mijten en
springstaarten is voortgezet.
In onbehandelde grond is de verhouding tussen het totale aantal springstaarten en
mijten 82% resp. 18%. Insecticiden bleken sterke verschuivingen in de verhoudingen
tussen de beide groepen als ook in de soortensamenstelling te veroorzaken. In met DDT
behandelde grond was de verhouding springstaarten en mijten 85 : 15. Na toevoeging
van lindaan was deze verhouding 46 : 54. Voor parathion zijn deze cijfers 38 : 62.
Voorlopig kan worden geconcludeerd, dat in de proefvelden met DDT enkele springstaartsoorten zeer talrijk en overheersend optreden, waarschijnlijk als gevolg van de
totale uitschakeling van de Mesostigmata, de roofmijten. Bij behandeling met lindaan
en parathion worden vooral de springstaarten gedood.
In samenwerking met het I.B.S. is een potcultuur van witte klaver op vermiculiet
ingezet in zes series van elk 9 potplanten, met respectievelijk Onychiurus bicampatus;
Onychiurus bicampatus + Rhizoctonia; Rhizoctonia; Heterodera trifolii; Heterodera
trifolii + Rhizoctonia en onbehandeld.
Het bleek dat de springstaarten in staat waren de kiemplanten en de jonge planten
ernstig te beschadigen. Dit uitte zich door aanzienlijk achterblijven in groei en bij de
eerste oogsten een aanzienlijk geringer gewicht. De wortels bleken op vele plaatsen
te zijn aangevreten. Later herstelden de planten zich, maar zij konden pas tegen het
einde van de proefperiode ongeveer het gewicht van de controleplanten nabij komen.
Uit de waarnemingen kan voorlopig worden geconcludeerd dat de springstaarten witte
klaverplanten onder laboratoriumomstandigheden aanzienlijk kunnen beschadigen, maar
dat desondanks de planten niet ziek worden en zich langzaam herstellen, ondanks de
grote springstaartpopulatie, die aan het eind van de waarnemingsperiode tot ongeveer
2000 explaren per pot was aangegroeid.
Afb. 36. Vangtent voor het vangen
van insekten overdag.
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Het gebruik van een vangtent
insekten overdag (G. van Rossem).

voor

waarnemingen

aan

Van de twee beschikbare tenten werd er een uitgeleend aan ir. G. W. Ankersmit
(Lab. voor Entomologie v. d. L.H.) om deze te vergelijken met de tent van het Lab.
voor Entomologie. Op een aantal dagen in de zomer van 1963 werden deze tenten in
een boomgaard bij Wageningen geplaatst. Het bleek, dat de P.D.-tent beduidend meer
Diptera ving, terwijl de indruk werd verkregen, dat in de tent van het Lab. voor Ento
mologie meer parasitaire Hymenoptera werden gevangen (zie afb. 36).
Met de tweede tent werd oriënterend werk gedaan in een gemengd bos bij Ede.

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 1963 omvatte de collectie, die in de eerste plaats aaltjes van Neder
landse cultuurgrond omvat, 201 geslachten met 753 soorten (waarvan 155 onbeschreven).
Het aantal preparaten steeg tot 13100 (waarvan 460 ongedetermineerd). Het aansluitend
taxonomisch onderzoek werd verricht bij de Landbouwhogeschool.

B i j 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).
Verscheidene nieuwe of anderszins vermeldenswaardige aantastingen door nematoden,
geconstateerd in 1963, werden vermeld in T.PIZiekten 70 (1964) : 64 waarnaar wordt
verwezen. Hierbij waren waarnemingen over de betekenis van de virus-vectoren Trichodorus spec, bij Alstroemeria en Longidorus elongatus bij aardbei. De laatste veroorzaakt
ook directe schade bij aardbei.

P o p u l a t i e - o n d e r z o e k (Dr. Ir. M . Oostenbrink, S. Stemerding).
Populaties van fytofage nematoden blijken in het algemeen gekarakteriseerd te worden
door grote stabiliteit en regelmaat in hun dynamiek. Bij het volgen van de jaarcyclus
van Tylenchorhynchus dubius valt op, dat de dichtheidscurve uit drie essentieel ver
schillende delen bestaat: 1) een geleidelijk opgaande lijn tijdens de groei van het gewas,
2) een plotselinge val van de populatie op het eind van de zomer, mogelijk als gevolg
van predatie, 3) een restpopulatie van ± 50% die daarna niet meer sterk daalt en het
volgend voorjaar weer aantasting van het gewas geeft of, bij afwezigheid van een waardplant, nog jaren lang zonder voedsel aanwezig kan blijven. De nog grote dichtheid van
de overwinterende restpopulatie verklaart de elk jaar terugkerende aantasting van ge
wassen door eenmaal gevestigde aaltjespopulaties. De populatie-dynamiek bij nematoden
is complex en kan niet zonder meer worden verklaard met een der in de Entomologie
gangbare theorieën.
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P l a n t e n a a l t j e s i n n i e u w e p o l d e r g r o n d (Ir. K . Kuiper).
Het belangrijkste plantenaaltje in de nieuwe polders is ongetwijfeld Trichodorus teres
(flevensis), dat op gronden tot 12% slib grote schade kan veroorzaken bij verscheidene
gewassen, zoals biet en aardappel, maar ook tarwe, gras, mais, spinazie en andere. Door
inoculatie bij biet werd het typische schadebeeld, de zgn. "stubby root", gepaard gaande
met slechte groei, gereproduceerd. Geconstateerd werd dat de populatie van deze soort
niet zelden voor 99% onder de bouwvoor voorkomt. Dichte concentraties tot op 60 cm
diepte zijn niet zeldzaam. Waarschijnlijk bezit deze soort een goed ontwikkeld vermo
gen voor migratie in de grond. Zij is verder zeer gevoelig voor verstoring van het milieu;
door fraisen van de bouwvoor kan vaak een redelijk goede bestrijding worden verkregen.
Om dezelfde reden moeten grondmonsters op speciale wijze genomen en vervoerd wor
den om goede extractie van de aaltjes mogelijk te maken. Door grondontsmetting, ook
met lage doses, is de schade geheel op te heffen. Door een zware gift stalmest en door
vruchtwisseling zijn ook resultaten te verkrijgen.
Op zandgrond nabij Ens was Hemicycliophora weer schadelijk in tuinbouwgewassen,
maar ook in biet op een gescheurde weide.
Andere aaltjesaantastingen in de IJsselmeerpolders betroffen onder meer Meloidogyne
hapla, Heterodera trifolii, H. schachtii, H. avenae.
I n c i d e n t e l e n e m a t o l g i s c h e o n d e r z o e k i n g e n (Ir. K . Kuiper, S. Stemerding).
Tagetes als tussenteelt ter bestrijding van Pratylenchus-aantasting in Convallaria bleek
het meeste perspectief te bieden bij toepassing gedurende het groeiseizoen voorafgaande
aan het oogstjaar.
Heterodera trifolii bleek behalve klavers verscheidene anjelier-achtigen aan te tasten,
maar tot nu toe leed alleen Lychnis chalcedonica bij inoculatie duidelijke schade.
Door grondontsmetting met DD blijken Trichodorus-soorten tot op een diepte van
30-50 cm goed te worden gedood. Dit gaf een aanzienlijke reductie van met ratelvirus
besmette toetsplanten.

VRUCHTWISSELINGS- EN GRONDONTSMETTINGSONDERZOEK
P r o e f v e l d - e n r e g r e s s i e o n d e r z o e k (Ir. M . J. Hijink, Dr. Ir. M . Oosten
brink, S. Stemerding).
Op verscheidene proefvelden werden opbrengsten bepaald en groeiverschillen geana
lyseerd. Bij voortgezette eenzijdige teelt blijken bij de meeste gewassen moeheidsver
schijnselen op te treden. In veel gevallen betreft dit aaltjesschade, bij sommige gewassen
(Leguminosen, enkele houtige gewassen) ook bodemschimmels of onbekende specifieke
moeheid, in een aantal gevallen ook bemestingskwesties (stikstof, boriumgebrek) en in
een enkel geval insekten- of slakkenschade.
Het klavercystenaaltje, H. trifolii, blijkt de oorzaak te zijn van slechte groei van witte
klaver op vele verspreid liggende proefvelden. Er zijn resistente rassen, waarin de larven
wel penetreren en die wel schade lijden, maar die volgens een veldproef de populatie
drukken.
Bij vruchtomlopen zonder granen en grassen blijkt het wortelknobbelaaltje, Meloido
gyne hapla, op zand- en zavelgronden een parasiet van doorslaggevende betekenis voor
de groei van vlinderbloemigen, aardappelen, bieten en groentegewassen.
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Ook met betrekking tot Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus species, Rotylenchus
robustus, Trichodorus teres en Hemicycliophora werden verbanden tussen hun aantallen
en de groei van bepaalde gewassen vastgesteld.
Ontwikkeling adviesbasis voor grondonderzoek op aaltjes
(Ir. M. J. Hijink).
De bestaande adviesbasis kon versterkt of aangevuld worden met kwantitatieve ge
gevens over schade door Ditylenchus dipsaci bij kropaar,, rode klaver, witte klaver in
gras en aardappelen, Meloidogyne hapla bij aardappel, biet, erwt en klavers, Pratylenchus
penetrans bij Rosa canina, Geum, Phlox, Helenium, Larix, berk en enkele kruiden.
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).
De doseringen van DD blijken op geschikte gronden met meer dan 50% verlaagd te
kunnen worden zonder het resultaat in gevaar te brengen. Malus en aardappel blijken
vrij gevoelig te zijn voor schade door resten DD in de grond. Het middel blijkt ook
bij normale behandelingen tot minstens 60 cm diepte in de grond te dringen.

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 wij k i n g e n (Ir. W . P . d e Leeuw).
Bij een onderzoek naar het biologische effect van een kalkgift is gebleken, dat poederkalk, Ca(OH)2, in praktische doses op gronden met een hoge pH, een grondontsmettend effect, o.a. tegen parasitaire schimmels en nematoden heeft, die de gebruikelijke
kalksoorten niet hebben. Dit verklaart het gunstige effect van deze kalk op gronden
met een pH-KCl>7. Fosfaatovermaat blijkt soms tekorten aan sporenelementen
(Mn, Fe, Zn) te veroorzaken. Bepaalde vruchtwisselingseffecten lijken een gevolg te zijn
van boriumgebrek.
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ONDERZOEK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
(Dr. L. Westenberg)
ALGEMEEN
Het aantal ingeschreven monsters bedroeg 863.
Op advies van de afd. O.B., vaak bijgestaan door andere afdelingen, werd voor
188 bestrijdingsmiddelen door de Directeur-Generaal van de Landbouw ontheffing
verleend van het verbod bestrijdingsmiddelen te vervoeren en te verkopen.
MONSTERNAME VOOR CONTROLE RADIOACTIVITEIT
(Dr. F. E. Loosjes)
Monsters werden genomen ten behoeve van de volgende metingen.
1. Voor reactor controle, door de districtskantoren den Helder, 's-Hertogenbosch en
Nijmegen.
2. Voor controle van landelijke neerslag:
a. ten behoeve van het „Landbouwprogramma" door de kantoren Alkmaar-Oost,
Assen, Exloo, Goes, 's-Gravenzande, Hoorn, Leiden, Mill, Roosendaal 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 in de betrokken maand.
CHEMISCH LABORATORIUMONDERZOEK
(Dr. L. Westenberg)
De volgende monsters moeten om hun, naar verhouding, grote aantal worden
genoemd; zij worden hieronder door hun werkzame stof aangeduid.
Middelen, met meer dan één werkzaame stof, zijn in dit overzicht ook meer dan
éénmaal geteld.
DDT
parathion
aldrin
kwik
zineb
maneb
warfarin

houdende middelen 53
„
,,
47
„
,,
36
„
„
35
„
„
34
„
„
25
„
„
21

lindaan
houdende middelen 20
DNOC
„
,,
17
metaldehyde
„
,,16
quintazeen (PCNB) „
„
14
malathion
,,
„
13
trifentin
,,
,,
12
thalliumsulfaat
,,
„
12

Het aantal onderzochte controle monsters bedroeg 407.
In verband met het voortgezette onderzoek naar de oorzaken van verruwing van
appels als gevolg van bespuitingen werden 39 monsters water onderzocht.
Voor de vergelijking van methoden van onderzoek werden 24 monsters, in hoofdzaak
dithiocarbamaten, onderzocht. Hierbij waren 16 voor de Collaborative Pesticides
Analytical Committee (CPAC), de overige voor de VENEFAB werkgroep.
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BIOLOGISCH LABORATORIUMONDERZOEK VAN FUNGICIDEN
(Dr. K. Hartsuijker)
Van de ter onderzoek aangeboden of ter controle genomen monsters van fungiciden,
kwamen in 1963 100 monsters terecht op het biologisch laboratorium.
Zij waren als volgt verdeeld over de resp. groepen:
koperpreparaten
kwikpreparaten
tinpreparaten
zwavelpreparaten
thirampreparaten
thiram + zwavel
dithiocarbamaten
chloornitrobenzeenpreparaten
gemengde dithiocarbamaten
diversen

15
5
9
7
5
4
15
2
12
26

100
Behalve de gebruikelijke sporen-kiemingsproeven, werden met enkele typen, meer
agressieve fungiciden, ook fytotoxiciteitsproeven verricht in de kas.
In de wintermaanden werden weer een groot aantal monsters aardappelen onderzocht,
welke waren ontsmet tegen Rhizoctonia. Deze monsters waren zowel afkomstig uit de
eigen veldproeven, als uit de practijk.
BIOLOGISCH LABORATORIUMONDERZOEK VAN INSEKTICIDEN,
ACARICIDEN, MOLLUSCICIDEN, RODENTICIDEN.
WILD- EN VOGELAFWEERMIDDELEN
(Dr. F. E. Loosjes)
Middelenonderzoek
A.

Insekticiden, acariciden en mollusciciden

nog in onderzoek van 1962
ingekomen in 1963
totaal

69 monsters
166 monsters
235 monsters

Het onderzoek werd aan 76 monsters niet beëindigd, deze werden overgeschreven
naar 1964. In totaal zijn in het verslagjaar dus 159 monsters beoordeeld, daarbij waren
38 controlemonsters.
In totaal zijn 144 proeven gedaan, waarvan 107 op insekten (13 op div. rupsensoorten,
19 op enkele luizensoorten, 74 op div. keversoorten), 19 op spint en spinteieren, 5 op
slakken. De meeste van deze proeven betreffen het vergelijken van de werkzaamheid van
middelen met standaardmonsters.
De phytotoxiciteit van de middelen werd in 13 proeven nagegaan. Jaarbij werd ook
gelet op mogelijke verontreiniging met groeistoffen.
In de dit jaar gereedgekomen kas-boxen wordt resistente spint gekweekt, een matig
fosforresistent ras en een multiresistent ras. Alle in aanmerking komende aangeboden
middelen worden op werkzaamheid tegen deze rassen getoetst en tevens zoals te doen
gebruikelijk was op een gevoelig ras. Tevens wordt voor research doeleinden regelmatig
materiaal van deze rassen aan het L.I.O. ter beschikking gesteld.
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B.

Rodenticiden, wild- en vogelafweermiddelen

nog in onderzoek van 1962
ingekomen in 1963

10 monsters
28 monsters

totaal 38 monsters
Hiervan werden 30 monsters in het verslagjaar beoordeeld, waarbij 5 controlemonsters.
Van 8 monsters wordt het onderzoek in 1964 voortgezet. Er zijn 64 proeven met
rodenticiden op laboratoriumschaal uitgevoerd en 1 praktijkproef. Proefdieren waren
vooral bruine ratten (37 proeven) en zwarte ratten (21 proeven). Op veldmuizen
werden 3 proeven uitgevoerd en op huismuizen 1.
In de wildafweermiddelenkooi werden 2 proeven met wilde konijnen gedaan, terwijl
de phytotoxiciteit van dit type middelen in 4 proeven werd onderzocht.
De meeste van deze proeven werden uitgevoerd teneinde 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
betroffen, geheim en kunnen dus niet nader worden vermeld.
VELDONDERZOEK INSEKTICIDEN, FUNGICIDEN EN
DOODSPUITMIDDELEN IN LANDBOUWGEWASSEN
1.
a.

Insekticiden

Z a a i z a a d b e h a n d e l i n g bij g r a n e n (Ir. A . J. A . Hulshoff)

Dit onderzoek had betrekking op middelen die behalve een insekticide bovendien
een fungicide bevatten dan wel op insekticiden die in combinatie met een fungicide
moesten worden toegepast. Voor de resultaten van de genomen proeven wordt daarom
naar zaaizaadontsmetting met fungiciden (blz. 97) verwezen.
b.

Aphiciden

1.

Aardappelen (Ir. Th. de Bruin)

In de nateelt van de in 1962 aangelegde proef voor de beoordeling van de werking
van systemische insekticiden ter bestrijding van de bladrolziekte in pootaardappelen
werden slechts kleine verschillen tussen de onderzochte middelen t.a.v. het percentage
bladrolzieke planten waargenomen. Ook de besmetting met bladrolvirus van het onbe
handelde objekt was te gering om conclusies omtrent de werkzaamheid der onderzochte
middelen te trekken.
2.

Bieten (Ir. R. Zandvoort).

Op één proefveld werd een nieuw middel vergeleken met enkele reeds voor de be
strijding van de zwarte boneluis (zuigschade!) aanbevolen middelen. Op grond van de
verkregen resultaten moest dit middel worden afgekeurd.
Uit een opbrengstbepaling van enkele Objekten bleek deze bestrijding niet rendabel
te zijn geweest.

c.

Middelen tegen

t r i p s e n ( Thrips spp.)

1.

Erwten (Ir. R. Zandvoort).

Ter bestrijding van de vroege akkertrips (Thrips angusticeps Uzel) in erwten moest
het proefsgewijs ontheven middel dimethoaat-40% (0.5 1/ha) nader worden onderzocht.
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Op grond van de in de afgelopen jaren verkregen resultaten werd dit middel voor het
gestelde doel afgekeurd.
2.

Vlas (Ir. A. J. A. Hulshoff).

In 1963 werden twee tripsbestrijdingsproeven op vlas genomen (zie ook Jaarboek
1961, blz. 121). In vergelijking met dieldrin-18.5% (1.35 1/ha) liet het bestrijdingseffekt
van parathion-25% (1.6 1/ha) en in nog sterkere mate dat van dimethoaat-40%
(0.5 1/ha) te wensen over. Dit moet aan de korte werkingsduur van beide laatstgenoemde
middelen in verband met het warme, droge weer kort na de bespuiting (eind mei - begin
juni) worden toegeschreven.
De resultaten van de tripsen- en larventellingen bleken vrij goed met die van de waar
nemingen betreffende de aantasting van het gewas ("kwade koppen") overeen te komen.
Mede op grond van de wisselvallige resultaten die dimethoaat in de afgelopen jaren
tegen de vroege akkertrips vertoonde, zal de proefsgewijze ontheffing van dit middel
voor de bestrijding van tripsen in vlas vervallen.
d.

M i d d e l e n t e g e n a n d e r e i n s e k t e n (Ir. A . J. A . Hulshoff).

Ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever (Ceuthorrynchus assimilis (Payk) ) werd in
1963 het onderzoek naar de insekticide werking van toxafeen-80% vloeibaar in verge
lijking met die van endosulfan (Thiodan) en dieldrin in samenwerking met de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders voortgezet (zie ook Jaarboek 1961, blz. 121). De bespuitin
gen werden met behulp van een vliegtuig op een kavel koolzaad in O.-Flevoland uitge
voerd.
De resultaten van de 4 dagen na de bespuiting verrichte kevertellingen bleken een
vrij goede correlatie met de kort vóór de oogst bepaalde percentages aangetaste hauwen
te vertonen. Het standaardmiddel dieldrin-18.5% (3.2 1/ha) gaf de beste bestrijding
van de koolzaadsnuitkever en werd door toxafeen-80% (5.25 1/ha) gevolgd, terwijl
het resultaat van endosulfan-17.5% (3.5 1/ha) weinig bevredigend was. In 1961 werden
overeenkomstige resultaten verkregen. Voor de bestrijding van de koolzaadsnuitkever
kan endosulfan daarom niet meer worden aanbevolen.
Toxafeen heeft het voordeel dat het in tegenstelling tot dieldrin weinig giftig voor
bijen is. Voor vissen daarentegen zijn beide middelen giftig.
2.

Fungiciden

a.

Pootgoed- en zaaizaadontsmettingsmiddelen

1.

Aardappelen (Ir. Th. de Bruin).

Het vloeibare produkt Panosil op basis van een organische kwik-verbinding werd
goedgekeurd voor de ontsmetting van pootgoed ter bestrijding van de Rhizoctonia-ziekte.
Evenals het vloeibare kwik-middel Aretan-nieuw wordt ook Panosil in een 1%-ige en
0.6%-ige oplossing bij resp. de 1-minuut- en de 5-minuten-methode toegepast.
Evenals in 1962 bleek ook dit jaar de gunstige invloed van het ontsmetten van een
exportwaardige partij (maximaal 25% van de knollen in lichte mate met Rhizoctoniasclerotiën bezet) met een sterk werkend kwik-middel. Zowel de opbrengst in de potermaat 35/45 mm als het percentage sclerotiën-vrije knollen in de nateelt werden door
de behandeling verhoogd; de verschillen waren wiskundig zeer betrouwbaar.
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Het effekt van het in het voorjaar ontsmetten met "sterk-werkende" middelen van
licht gekiemde knollen werd vergeleken met dat van de tot nog toe aanbevolen en
veilige ontsmetting in de herfst van knollen die in kiemrust zijn. AArdisol (fenol
derivaten) gaf bij de voorjaarstoepassing zowel t.a.v. het percentage sclerotiën-vrije
knollen als de opbrengst in de potermaat 34/45 mm betere resultaten dan bij de
najaarsbehandeling. Daarentegen gaf AArdisan (organische kwik-verbinding) bij de
toepassing in het voorjaar iets minder goede resultaten dan bij die in het najaar. In
beide gevallen waren de verschillen echter niet wiskundig betrouwbaar. Blijkbaar is de
ontsmetting van licht gekiemde knollen ("witte puntjes"-stadium) minder riskant dan
tot nog toe in bepaalde gevallen werd ondervonden. Dit onderzoek wordt in 1964 in
een interprovinciale proevenserie voortgezet.
2.

Bieten (Ir. A. J. A. Hulshoff).

Zowel in het voorjaar als in het najaar werden de voor bietenzaad ter keuring aange
boden zaaizaadontsmettingsmiddelen op basis van een kwikverbinding dan wel een
kwikverbinding èn een insekticide (dieldrin) op hun fungicide werking tegen "wortelbrand" (Phoma betae Frank) en hun fytocide werking in de kas onderzocht.
Op grond van de verkregen resultaten werden 2 middelen afgekeurd, 3 middelen
door de fabrikant teruggetrokken en een vloeibaar kwikbevattend middel (nog niet in de
handel!) goedgekeurd. Met 2 middelen zal het onderzoek in 1964 worden voortgezet.
3.

Erwten (Ir. A. J. A. Hulshoff).

In een kasproef met 2 monsters erwten werd een voor peulvruchten ter keuring aan
geboden zaadontsmettingsmiddel onderzocht. Het middel leverde een onbevredigend
resultaat op en werd daarom voor het gestelde doel afgekeurd.
4.

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

De voor granen ter keuring aangeboden zaaizaadontsmettingsmiddelen werden dit
jaar op overeenkomstige wijze als in voorgaande jaren (zie Jaarboek 1961, blz. 123) op
hun fungicide werking tegen steenbrand (Tilletia caries (DC.) Tul.) bij tarwe en stuifbrand (Ustilago avenae (Pers.) Rostr.) bij haver en hun fytocide werking bij enkele
partijen tarwe beoordeeld. Negen middelen op basis van een fungicide (kwikverbinding),
al dan niet in combinatie met een insekticide (dieldrin of heptachloor) werden voor de
eerste en 3 voor de tweede maal onderzocht.
Op grond van de verkregen resultaten werden 2 middelen goedgekeurd, t.w. een
vloeibaar kwikbevattend middel en een poedervormig middel op basis van een kwik
verbinding èn heptachloor (beide nog niet in de handel!). Van de overige middelen
werden 4 afgekeurd en 5 in verband met de weinig bevredigende resultaten door de
fabrikanten teruggetrokken. Met één middel en enkele nieuwe preparaten wordt het
onderzoek in 1964 voortgezet.
5.

Vlas (Ir. A. J. A. Hulshoff).

Voor het ontsmetten van lijnzaad werden in kas- en veldproeven 7 middelen voor
de eerste of de tweede maal op hun fungicide werking tegen de grauwe schimmel
(Botrytis cinerea Fr.) en op hun fytocide werking onderzocht. Hierbij werd van een
ernstig door Botrytis aangetaste partij uitgegaan.

97

De middelen konden vooral op grond van de resultaten van de veldproeven goed op
hun werking worden beoordeeld. Van de 7 middelen werden 3 afgekeurd, 2 terugge
trokken en 1 goedgekeurd (nog niet in de handel!), terwijl het onderzoek met 1 middel
in de kas zal worden voortgezet.
b.

P/ïyfop/zfftora-bestrijdingsmiddelen
(Ir. Th. de Bruin).

op

aardappelen

In de proeven werden dit jaar behalve 3 nieuwe ook 3 middelen onderzocht, die reeds
in de proeven van 1962 waren opgenomen (zie Jaarboek 1962, blz. 131).
Eén van de 3 nieuwe middelen t.w. de organische tin-verbinding Duter Extra werd
in de lage dosering van 0.6-0.7 kg/ha goedgekeurd. Verder werden 3 middelen op basis
van dithiocarbamaten goedgekeurd, t.w. Antracol (zink-propyleen-bis-dithiocarbamaat)
en AAphytora LM (zineb), beide in de dosering van 3-5 kg/ha en Dithane M 45 (mancozeb) in de dosering van 2-4 kg/ha. Twee nieuwe middelen toonden een onvoldoende
werkzaamheid en kwamen niet voor een goedkeuring in aanmerking.
De werkzaamheid van koperoxychloride bleef t.a.v. de bestrijding van de loofaantasting dit jaar in de proeven met een ernstig optreden van de Phytophthora soms ver
ten achter bij die van de tin-middelen. Daar de tin-objecten hierdoor later dan het koperobjekt (bij een bepaald waarderingscijfer voor de loofaantasting) werden doodgespoten,
bleek de knolaantasting bij tin mede tengevolge van de ongunstige weersomstandig
heden ernstiger dan bij koper te zijn. Desondanks hadden de met tin behandelde ge
wassen wegens de langere groeiperiode een hogere opbrengst aan gezonde knollen
> 35 mm dan het koper-objekt.

3.

Doodspuitmiddelen op aardappelen (Ir. Th. de Bruin)

Voor het doodspuiten van het loof van pootgoed en consumptieaardappelen werden
twee nieuwe middelen onderzocht, die beide wegens onvoldoende werkzaamheid werden
afgekeurd. Twee indertijd goedgekeurde middelen op basis van DNOC, waarvan één
een geconcentreerd produkt betrof, werden nogmaals onderzocht. Hoewel beide mid
delen het niveau van het standaard-DNOC middel niet geheel konden evenaren, waren
de resultaten overigens van dien aard dat de verleende ontheffing voorlopig werd ge
handhaafd.

VELDONDERZOEK FUNGICIDEN, ACARICIDEN, INSEKTICIDEN
IN TUINBOUWGEWASSEN EN VELDONDERZOEK
NEMATICIDEN, RODENTICIDEN EN WILDAFWEERMIDDELEN
(Dr. A. F. H. Besemer en E. Imminkhuizen)
1.
a.

Fungiciden

Middelen tegen meeldauw op diverse gewassen

Een beperkt aantal nieuwe meeldauwbestrijdingsmiddelen op basis van dinitroalkylfenolderivaten waren in 1963 in het onderzoek betrokken. Daar genoemde middelen,
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gezien de onbevredigende werking, de eindstreep niet haalden en dus niet voor goed
keuring voorgedragen konden worden, werd het onderzoek vooral gericht op het uitbrei
den van de ervaringen met meeldauwmiddelen die vrij recent geïntroduceerd werden.
Dit betreft o.m. vertegenwoordigers van de volgende type middelen: dinocap (vloeibaar),
op appel, augurk, komkommer; oxythiochinox eveneens op appel, augurk, komkommer;
middelen op basis van streptomycine (kasrozen) en de org. fosforverbinding "Wepsyn",
appel, rozen onder glas.
Komkommer: Sphaerotheca fuliginea (Schlecht, ex Fr.) Poll.
Opnieuw bleek dat van de thans beschikbare middelen oxythiochinox het meest
efficiënt werkende middel is op dit gewas. Vergeleken met middelen op basis van
dinocap (zowel spuitpoeder als vloeibare formulering) is zowel de preventieve werking,
maar vooral ook het curatieve effekt beter. Hierdoor is het in vele gevallen mogelijk
om met bespuitingen met intervallen van 14 dagen een zeer goede en voor de praktijk
verantwoorde bestrijding van komkommermeeldauw te verkrijgen. Bij de middelen op
basis van dinocap moet, wanneer de „meeldauwdruk" sterk wordt in het algemeen met
kortere intervallen gespoten worden om een voor de praktijk aanvaardbaar resultaat te
verkrijgen.
Spuitapparatuur: De wijze van toediening van het middel bleek grote invloed te
hebben op het effekt. Op enige plaatsen werden vergelijkende proeven uitgevoerd met
oxythiochinox en dinocap, toegepast met een rugspuit, een motorspuit (ca. 20 atm.
werkdruk), en rugnevelspuit.
Vooral bij toepassing van de middelen met een rugspuit traden grote verschillen aan
de dag. Oxythiochinox gaf een uitstekende werking te zien, terwijl middelen op basis
van dinocap geen verantwoorde bestrijding leverden. Bij toepassing van de middelen
met een motorspuit was de werking van oxythiochinox tegen meeldauw eveneens uit
stekend; met middelen op basis van dinocap werd een iets minder goed, maar toch voor
de praktijk verantwoord effekt verkregen. Op jong gewas moet men met de toepassing
van oxythiochinox met de motorspuit voorzichtig zijn; het jonge gewas wordt wat ge
makkelijker beschadigd dan met dinocap. Een dergelijke beschadiging kan aanvankelijk
tot enige oogstreductie leiden.
Bij de huidige dichte plantwijze van komkommers onder glas bleek de rugnevelspuit
minder geschikt om bovengenoemde middelen toe te passen. Als gevolg van de sterke
luchtverplaatsing wordt relatief te veel blad beschadigd, hetgeen eveneens leiden kan
tot enige oogstreductie.
Augurk: Sphaerotheca fuliginea (Schlecht, ex Fr.) Poll.
De op augurk verkregen resultaten lopen parallel met die op komkommer. Ook op dit
gewas werd met oxythiochinox de beste bestrijding verkregen. Met middelen op basis
van dinocap werd in vergelijking met onbehandeld een redelijk goede bestrijding ver
kregen; de verschillende formuleringen (vloeibaar, spuitpoeders) toonden onderling
weinig verschillen in werking.
Doordat de augurken (in vergelijking met komkommervruchten) relatief minder sterk
uitgroeien, waardoor er vergeleken met laatstgenoemde bij augurk een minder gunstige
verhouding van oppervlakte en gewicht aanwezig is, zijn de op augurk aangebrachte
residu's relatief hoger.
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De veiligheidstermijn zal voor de toepassing van oxythiochinox op augurk daardoor
vermoedelijk langer moeten zijn dan voor de toepassing van genoemde middelen op
komkommer.
De in 1963 verkregen gegevens waren nog niet toereikend om een uitspraak met
betrekking tot de voor toepassing op augurk benodigde veiligheidstermijn te doen.
Schorseneer: Erisyphe cichoracearum DC. ex Mérat emend. Salm.
Een oriënterende proef gaf, ondanks het feit dat de meeldauw weinig ernstig optrad
zowel met middelen op basis van dinocap (spuitpoeder) als van spuitzwavel toch vrij
grote verschillen in kwaliteit bij de oogst ten gunste van de behandelde Objekten.
Rozen onder glas: Sphaerotheca pannosa (Wallr. ex Fr.) Lév.
Bij preventieve toepassing gaf de org. fosforverbinding "Wepsyn" het beste effekt.
Een nieuwe formulering van een middel op basis van streptomycine gaf minder goede
resultaten dan het thans in de handel zijnde middel; de preventieve werking van beide
was minder doeltreffend dan die van het standaardmiddel "Wepsyn".
Appel: Podosphaera leucotricha (Ell. & Everh.) Salm.
Op appel werd een omvangrijk keuringsprogramma met diverse nieuwe typen mid
delen uitgevoerd, terwijl het onderzoek afgerond werd ten aanzien van middelen die in
het vorige jaar voor onderzoek geïntroduceerd werden.
Onderzocht werd de werking en invloed op het gewas van een middel op basis van
een dinitroalkylfenolderivaat, van verschillende formuleringen dinocap, w.o. een vloei
bare formulering, van het middel oxythiochinox, van een mengsel op basis van
binapacryl + zineb en van de org. fosforverbinding "Wepsyn".
De meeldauwaantasting bleef onder invloed van de relatief lage zomertemperaturen
en de veelvuldige zware regenval in 1963 over het algemeen zeer beperkt. Ook het feit
dat in de relatief strenge winter 1962/1963 een niet onbelangrijk deel van de aangetaste
knoppen te gronde ging heeft er toe bijgedragen, dat de meeldauwaantasting vooral in
het begin van het seizoen van zeer geringe betekenis bleef. Hierdoor was het soms
moeilijk het onderlinge verschil in effekt van de in het onderzoek betrokken middelen
scherp te beoordelen. Dit gold vooral ten aanzien van de proeven waarin het effekt van
diverse formuleringen op basis van dinocap getoetst werd.
Opnieuw kon in het voorjaar van 1963 duidelijk worden vastgesteld dat bij de toen
voorkomende relatief matige bloei en matige vruchtzetting het spuiten van middelen op
basis van dinocap en binapacryl tijdens de bloei een ongunstige invloed had op de vrucht
zetting. Er bleek een duidelijk verband tussen de mate waarin genoemde middelen een
verbranding van de bloemkroonbladeren teweegbrachten en de daarmee gepaard gaande
ongunstige beïnvloeding van de vruchtzetting.
De ongunstige beïnvloeding van de vruchtzetting leidde in vergelijking met middelen
die een dergelijke ongunstige invloed tijdens de bloei niet toonden (o.a. Wepsyn en
oxythiochinox) tot een oogstreductie.
Met nadruk moet vermeld worden dat dit laatste niet steeds het geval is of zal zijn.
Reeds eerder was gebleken (o.a. in 1960) en opnieuw in het voorjaar van 1964 nog eens
bevestigd, dat in jaren met een rijke bloei en een gunstig verloop van de bloeiperiode
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(bijv. weinig of geheel geen nachtvorst, gunstige temperaturen tijdens de bloei) een
"chemische bloesemdunning" met genoemde meeldauwbestrijdingsmiddelen gunstig uit
komt voor de telers. Het iets geringere aantal vruchten na bespuitingen met dinocap of
binapacryl resulteert in dergelijke jaren door de sterkere uitgroei van de vruchten niet
in een oogstverlies (zowel ten aanzien van het totale gewicht van de oogst als de maatsortering van de vruchten) in vergelijking met Objekten die tijdens de bloei met middelen
gespoten zijn die geen bloembladverbranding geven.
Bij een matige vruchtzetting zoals in 1961, '62 en '63 kan de sterkere groei van de
vruchten het effekt van de bloesemdunning en het daardoor teweeggebrachte geringere
aantal "gezette" vruchten niet geheel compenseren. De laatstgenoemde ervaring heeft
tot gevolg gehad dat er in de praktijk belangstelling is ontstaan om tijdens de bloei die
meeldauwbestrijdingsmiddelen toe te passen, die weinig of geen bloembladbeschadiging
geven.
Aan deze voorwaarde voldeden in 1963 de middelen oxythiochinox en Wepsyn,
alsmede vrijwel alle middelen en combinaties met spuitzwavel zoals captan-zwavelmengsels, spuitzwavel sec en spuitzwavel met toevoeging van "Tuzet" (Luxan Ha spuit
zwavel).
Ten aanzien van de eerstgenoemde middelen bleek in 1963 echter anderzijds dat ze
zich minder goed lenen voor de meeldauwbestrijding later in het seizoen. Bij de proeven
met "Wepsyn" bleek in 1963 opnieuw, dat het effekt tegen meeldauw sterk afneemt
naarmate later in het seizoen gespoten wordt, in tegenstelling met de toepassing in mei
en begin juni. In laatstgenoemde periode geven de diverse meeldauwmiddelen in de
thans geldende toepassingsconcentraties weinig verschil in effekt tegen meeldauw te zien.
De proeven van 1963 met oxythiochinox geven ten aanzien van dat middel ook aan
leiding tot de conclusie dat de toepassing ervan vooral op zijn plaats is kort vóór, tijdens
en kort nà de bloei. Bij langdurige en frequente toepassing bleek in de proeven een ver
grote kans op toename van vruchtverruwing op rassen die daarvoor gevoelig zijn (zoals
Golden Delicious).
Het mengsel binapacryl + zineb voldeed goed voor wat betreft het effekt tegen meel
dauw. Ook dit middel leent zich minder goed voor toepassing na ca. begin juli omdat,
zoals bekend is uit vroeger uitgevoerde proeven, zineb niet effektief is t.a.v. Gloeosporium
vruchtrot. Bovendien bleek reeds vroeger dat frequent uitgevoerde en langdurig voort
gezette zinebbespuitingen een ongunstige invloed hebben op de bladkwaliteit en het
uiterlijk van de vruchten (verruwing!). Dit gegeven werd in een aantal in 1963 uitge
voerde proeven nog eens bevestigd.
Zwarte bessen (en rode bessen): Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) Berk. Amerikaanse
kruisbesse-meeldauw
In de laatste jaren werd in de teelt van zwarte bessen (en ook in enkele gevallen in
rode) vooral in het Z.O. van het land hinder ondervonden van een toenemende aan
tasting door de Amerikaanse kruisbessemeeldauw. Dit was mede aanleiding om de
werking van enige nieuwe meeldauwbestrijdingsmiddelen tegen genoemde ziekte te
toetsen.
In het onderzoek waren o.a. betrokken middelen op basis van dinocap, oxythiochinox
en "Wepsyn" (uitsluitend nà de pluk).
Doordat de ziekte in 1963 vrij laat optrad, kwam geen aantasting op de bessen voor.
Het effekt van de middelen tegen laatstgenoemde aantasting kon daardoor niet beoor
deeld worden. Ten aanzien van de aantasting op de scheuttoppen bleken alle middelen
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in vergelijking met onbehandeld een redelijke bestrijding te geven. Oxythiochinox werkte
het meest effektief. De zwarte bes 'Roodknop' bleek specifiek gevoelig voor dit middel;
andere rassen verdroegen het middel goed.
Laatstgenoemd middel bleek bovendien de aantasting in een reeds sterk aangetast
perceel tot staan te kunnen brengen; de overige genoemde middelen hadden onder deze
omstandigheden een niet voldoende "curatief" effekt; de aantasting nam nog toe, zij het
zeer veel minder sterk dan op de onbehandelde Objekten.
Ook ten aanzien van dit gewas kon nog niet vastgesteld worden hoe lang de veilig
heidstermijn dient te zijn voor de toepassing van oxythiochinox.
b. M i d d e l e n
wassen

tegen

smeul,

omvalziekte

e. d.

bij

diverse

ge

Aardbei: Botrytis cinerea Pers. ex Fr. (vruchtrot)
In een tweetal proeven werd de werking van een standaardschema van thiram (ge
spoten tot 14 dagen voor de pluk), gevolgd door "Phaltan" vergeleken met dat van
enige nieuwe voor onderzoek aangeboden middelen o.a. middelen op basis van chlooraniline triazine en op basis van N-dichloorfluormethylthio-dimethylsuifonanilide.
Alle middelen hadden een goed effekt tegen het vruchtrot met onderling weinig ver
schillen. In één proef leek een tendens aanwezig, dat de opbrengsten in vergelijking
met het standaardschema enigermate ongunstig werden beïnvloed; er dient vermeld te
worden, dat het steeds weer blijkt dat het bij aardbeien moeilijk is betrouwbare opbrengstgegevens te verkrijgen.
Sla: Botrytis cinerea Pers. ex Fr. en andere schimmelaantastingen
Er werd slechts een vrij summiere ervaring verkregen daar een aantal proeven ver
loren ging als gevolg van de lange vorstperiode in voorjaar 1963.
De proeven waren er vooral op gericht de betekenis vast te stellen van een grondbehandeling met dichloornitraniline of met een captan/quintazeenmengsei, ter ondersteu
ning van een beperkt aantal bestuivingen van het gewas in het begin van de groeiperiode.
Om hygiënische redenen mogen langer voortgezette gewasbehandelingen, die vroeger
wel plaats vonden, niet langer aanbevolen worden. De betreffende grondbehandelingen
toonden evenals in 1962 aantrekkelijke perspectieven. Een definitief oordeel kon echter
wegens het summiere karakter van het cijfermateriaal van 1963 niet gegeven worden.
Bij de herkeuring van een aantal middelen op basis van quintazeen bleek, dat de door
het proefstation voor de groenteteelt onder glas te Naaldwijk uitgewerkte toepassingswijze voordelen biedt boven de "orthodoxe" wijze van toepassen, waarbij de middelen
voor het planten licht in de grond ingewerkt worden. Thans wordt aanbevolen in
perspotjes geteelde sla pas nà het uitplanten te behandelen, waarbij het middel met grof
zand gemengd over en tussen de planten gestrooid wordt en niet ingewerkt in de grond.
Tengevolge van de menging met grof zand blijft het middel niet of nauwelijks op het
gewas liggen. Deze nieuwe toepassingsmethode blijkt duidelijk minder kans op groeiremming te geven dan de oude methode. In het verleden bleek een grondbehandeling
met 20% quintazeen poeder in een dosering van 20-40 gr/m2 zoveel kans op groeiremming te geven, dat toepassing met uitzondering van één merk niet verantwoord leek.
Bij gebruikmaking van de "nieuwe" werkwijze bleken alle in het onderzoek betrokken
quintazeen strooipoeders zonder àl te veel risico's toegepast te kunnen worden.
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Ter bestrijding van de aantasting door Sclerotinia spp. werd een proef in buitensla
uitgevoerd. Het bleek dat aanvankelijk in de proef vrij veel buitenste bladeren verloren
gingen door een aantasting van Rhizoctonia solani Kühn. Bij het ouder worden van de
teelt bleek zowel aantasting door Sclerotinia minor als S. sclerotiorum voor te komen.
Aan het einde van de teelt overheerste S. sclerotiorum. Dit laatste vormt wellicht de ver
klaring voor het feit dat het effekt van grond- en gewasbehandelingen met middelen op
basis van quintazeen en dichloornitraniline vrij pover was. Relatief gezien werd nog het
meeste bereikt met een grondbehandeling met dichloornitraniline en met het uitstrooien
van quintazeen gemengd met zand kort nà opkomst van het gewas.
Eén en ander illustreert wel de vaak moeilijke situatie op oudere teeltgronden met
betrekking tot schimmelaantastingen, die tegelijk of kort nà elkaar "smeul"-verschijnselen
in het gewas kunnen veroorzaken.

Jonge planten van bloemisterij gewassen, boomteeltgewassen etc. ("Smeul","Omvalziekte")
In aansluiting op de ervaringen van 1962 werden diverse proeven uitgevoerd ter voor
koming van "uitval" in zaaikistjes.
Opnieuw werd bij een aantal bloemisterijgewassen vastgesteld, dat een zaadbehan
deling met een fungicide op basis van thiram of "Phaltan" een zeer gunstige invloed
kan hebben t.a.v. "smeul" in jonge kiemplanten. In de meeste gevallen werd uit het
zieke materiaal een schimmel uit het geslacht Pythium geïsoleerd.
Vergeleken met onbehandeld gaven dergelijke zaadbehandelingen een zeer gunstig
verschil te zien o.a. bij de volgende gewassen Allyssum, Petunia, Salvia en Lobelia.
Deze gunstige ervaringen vormen een bevestiging van die van 1962 bij een reeks andere
bloemisterijgewassen. In het algemeen werd met de thiram zaadbehandeling het beste
effekt bereikt; met de speciale zaadontsmettingsmiddelen voor dergelijke gewassen op
basis van org. kwik werd een belangrijk minder gunstig effekt verkregen, hetgeen in
hoofdzaak zijn oorzaak vond in de grotere kans op schade (kiemdoding resp. opkomst
vertraging en vertraging van de ontwikkeling). Het effekt van de zaadbescherming
maakte in vele gevallen een oppervlakkige grondontsmetting in de zaaikistjes of be
handelingen van het gewas nà opkomst overbodig.
Een proef met Hedera stek, waarbij de potgrond „preventief" ontsmet werd met
middelen op basis van metam, methyl isothiocyanaat, dazomet en met het middel Terracur (R) gaf een duidelijk effekt te zien. De uitval op onbehandeld bleef in dit geval
beperkt. De wortelontwikkeling en daardoor de ontwikkeling van het gewas, was op de
behandelde Objekten duidelijk beter. Tussen de middelen onderling traden geen duidelijke
verschillen aan de dag.

Boomkwekerij
Zaaibedden van coniferen. Gunstige resultaten in vergelijking met onbehandeld werden
verkregen op Pinus, t.a.v. uitval veroorzaakt door Rhizoctonia solani met metam
100 ml/ m2 en Terracur 50 gr/m2.
In een soortgelijke proef werden op zaaibedden, waarop als toetsgewassen gezaaid
werden Hippophae rhamnoides (duindoorn) en Ligustrum sinence, gunstige ervaringen
verkregen met een oppervlakkige grondontsmetting met methylbromide, toegepast onder
een plastic afdekking (50 gr/m2).
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In deze proef viel, evenals in enige andere proeven met methylbromide, de zeer goede
onkruiddoding door de methylbromide op, hetgeen naast de korte wachttijd zeer aan
trekkelijke perspectieven biedt t.a.v. de toepassing van dit middel op zaaibedden van
boomkwekerijgewassen. Eveneens bleek er een zeer goed effekt t.a.v. vrijlevende wortel
aaltjes; vermoedelijk mede hierdoor werd op de behandelde bedden een belangrijk betere
opkomst van het gewas en een betere groei van de planten verkregen.

c.

Middelen tegen Septoria apii-graveolentis
S . a p i i ( B r i . & C a v.) C h e s t e r i n k n o l s e l d e rij

Dorogin

en

Doordat de Septoria aantasting vrij laat in het seizoen optrad en in het algemeen niet
zeer ernstig was, werden aan de te toetsen middelen weinig hoge eisen gesteld. Het
effekt van de middelen is daardoor niet volledig te beoordelen. De indruk werd verkre
gen, dat een middel op basis van chlooraniline-triazine wat beter werkte t.a.v. de
Septoria-aantasting dan koperoxychloride, doch iets minder goed dan de standaard, een
mengsel van org. tin + maneb.

d.

M i d d e l e n t e g e n s c h u r f t V e n t u r i a i n a e q a u l i s (C k e.) Wint.
op appel en peer

In 1963 heeft de schurftbestrijding vóór en in de periode rond de bloei weinig moei
lijkheden opgeleverd. Later in de zomer (eind juni) trad op vele bedrijven echter nog
schurft van enige betekenis op. Deze infekties van eind juni hadden een nogal explosief
karakter; in vergelijking met 1962, mag toch 1963 wel als een "schurftjaar" gekarakte
riseerd worden.
De verrichtte proeven vielen min of meer in drie series uiteen.
1. Middelen tegen schurft, die tevens een effekt hebben t.a.v. mangaangebrek. De
betreffende middelen zijn vooral bedoeld voor toepassing in gebieden waar mangaan
gebrek een min of meer ernstig probleem is (Z.W. van het land). Ter vermijding van
de aan vele van de tot deze groep behorende middelen inherente ongunstige neveneffekten werden de middelen in het algemeen drie maal gespoten en wel éénmaal
vóór en tweemaal nà de bloei.
Naast de reeds eerder onderzochte middelen waren in het onderzoek betrokken
mancozeb (een complexe moleculaire verbinding van maneb en zink ionen) en meng
sels van maneb en zineb.
Het effekt t.a.v. de chlorotische verschijnselen in het blad was bij de middelen op
één uitzondering na bevredigend.
De ongunstige neveneffekten met betrekking tot vruchtrui en vruchtverruwing die
bij de tot nu toe gebruikelijke mengsels van dithiocarbamaten vaak optraden in het
bijzonder op Golden Delicious bleven bij de nieuwe typen middelen tot een minimum
beperkt. Het elimineren, of sterk verminderen van het aandeel van ferbam en ziram
in de dithiocarbamaatmengsels lijkt derhalve voordelen te hebben.
2. In een tweede serie proeven werden de middelen gedurende een langer deel van het
seizoen toegepast, in vele gevallen tot kort voor de oogst. Naast enige middelen
die de "eindstreep" niet haalden waren in het onderzoek betrokken mancozeb en
metiram (mengsel van zineb en polyethyleen disulfide).
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Beide laatstgenoemde typen middelen toonden een redelijk tot goed effekt t.a.v.
schurft, vergelijkbaar met dat van de gebruikte standaardmiddelen o.a. tecoram,
thiram etc.
De proeven op Golden Delicious en op enige andere rassen gaven de aanwijzing
dat genoemde middelen zich vooral lenen voor toepassing in de eerste helft van het
seizoen. Evenals bij zineb bleek dat bij frequente en tot laat in de zomer uitgevoerde
bespuitingen de bladkwaliteit tenslotte duidelijk minder goed werd. Vooral op
Golden Delicious zag men na langdurig voortgezette bespuitingen een toename van
de vruchtverruwing.
Daar genoemde middelen weinig effekt bleken te hebben t.a.v. Gloeosporiumvruchtrot, althans veel minder goed dan dat van captan en tecoram, heeft toepassing
van genoemde middelen na half juli op bedrijven en rassen, waarop veel Gloeosrorium-vruchtrot optreedt eveneens weinig zin.
Op een aantal pererassen gaf metiram evenals zineb een gunstige werking tegen
schurft, doch bovendien gunstige neveneffekten te zien. De betreffende middelen
gaven een goede vruchtzetting, beter dan bijv. ziram en thiram.
In het seizoen 1963 is er in de praktijk allerwege belangstelling geweest voor wat
men zou kunnen noemen "kosmetische" middelen voor appelen. In vele proeven
en in praktijktoepassingen bleek opnieuw zeer duidelijk en overtuigend dat men
ongunstige neveneffekten van de bespuitingen met combinaties van schurft- en meeldauwbestrijdingsmiddelen met betrekking tot een te sterke vruchtverruwing voor een
niet onbelangrijk deel (echter beslist niet geheel) kan elimineren door aan een aantal
bespuitingen een geringe hoeveelheid van het middel "Tuzet" (R) (mengsel van
ziram, thiram + methyl-bis (dimethylthiocarbamoylthio) arsine (spuitpoeder) toe
te voegen, dan wel één van de bestanddelen van dit middel, de organische arsenicumverbinding "Urbacid" (B), bijv. 5-8x 25 gr Tuzet per 100 1 water of 5-8x 5 gram
Urbacid per 100 1 water. De betreffende middelen werden toegepast in de vorm van
een "tankmengsel", o.a. met zwavel, alsook als een fabriekmatig bereid zwavel/
Tuzetmengsel. In verband met de zwavelgevoeligheid van vele appelrassen kwam
voor de toetsing uitsluitend het ras Golden Delicious in aanmerking. Genoemd ras
verdraagt in het algemeen bespuitingen met zwavelhoudende middelen relatief goed.
Voor het verkrijgen van een optimaal effekt met middelen op basis van zwavel
zijn de weersomstandigheden in 1963 wellicht relatief ongunstig geweest. Het staat in
ieder geval vast dat met spuitzwavel sec. alsook met spuitzwavel met bovengenoemde
toevoeging in een aantal gevallen een pover effekt t.a.v. schurft werd verkregen.
Het effekt tegen schurft was minder goed dan van een standaardschema op basis
van captan/spuitzwavel. Ongeveer 20 juni trad een explosieve schürftontwikkeling
aan de dag.
In vrijwel alle proeven werd een gunstige invloed waargenomen van genoemde
toevoegingen aan spuitzwavel. De vruchten waren over het algemeen minder ruw
en beter uitgerijpt dan van de Objekten behandeld met spuitzwavel sec of met captan/
spuitzwavel (SM 55).
Het min of meer elimineren van de ongunstige neveneffekten door deze als
kosmeticum werkende toevoegingen gaat niet zo ver, dat het mogelijk wordt zwavel
houdende verbindingen toe te passen op rassen die een duidelijke gevoeligheid tonen
voor dit type middel, zoals bijv. Cox's Orange Pippin.
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Duidelijk bleek in een aantal proeven, vooral op percelen die in een minder
gunstige bemestingsconditie verkeerden, dat bij bovengenoemde toevoegingen een
"te veel" schaadt. Op dergelijke percelen geven enerzijds genoemde toevoegingen
slechts geringe verbeteringen te zien t.a.v. de behandelingen met spuitzwavel sec. of
met spuitzwavel/captan; over het algemeen tonen de vruchten van deze percelen
in geringere mate een verruwing dan op percelen die een beter bemestingsniveau
bezitten.
Op laatstgenoemde percelen is de opbrengst weliswaar vaak aanzienlijk hoger, maar
de vruchten van Golden Delicious tonen de neiging relatief groen te blijven en wat
sterker verruwd dan op het eerstgenoemde type percelen.
Op de percelen die in een minder gunstige bemestingstoestand verkeren traden
na de bovenvermelde bespuitingen vooral laat in het seizoen de langzamerhand be
kend geworden "Tuzet" symptomen duidelijk aan de dag, nl. versmalde topbladeren
en een storing in de chlorophylvorming.
Eveneens werden gunstige ervaringen opgedaan met de toevoeging van de ge
noemde org. arsenicumverbinding (zowel met het dithiocarbamatenmengsel "Tuzet"
als met "Urbacid") aan captan, thiram, captan/dinocap mengsel, captan/zwavel
(SM 55), oxythiochinox en de zg. mengcarbamaten. In één geval werd ook een
gunstig verschil verkregen bij de toevoeging van Tuzet aan "Wepsyn".

e . M i d d e l e n t e g e n G l o e o s p o r i u m - v r u c h t r o t b i j a p p e l , P e z i c u !a
malicorticis (Jacks.) Nannf. en Pezicula alba Guthrie
In 1963 werden geen speciaal tegen Gloeosporium-vruchtrot gerichte proeven uitge
voerd. Bij de toetsing van de nieuwe schurftbestrijdingsmiddelen werden echter tevens
waarnemingen verricht t.a.v. de invloed van deze middelen op de aantasting van het
Gloeosporium-vruchtrot.
Het bleek dat de zwavel/Tuzet combinatie (Luxan H2 Brush up), metiram en mancozeb een onvoldoende effekt hadden t.a.v. Gloeosporium-vruchtrot.
In de gebruiksaanwijzing van deze middelen werd daarom de aanwijzing opgenomen,
genoemde middelen op percelen die vatbaar gebleken zijn voor deze vruchtrot-aantasting,
niet toe te passen nà 15 juli.
Uit een reeks proeven die in 1962 uitgevoerd werden was na de bewaring tot laat in
het voorjaar van 1963 duidelijk gebleken dat vooral de periode na half juli belangrijk
is voor het optreden van deze vruchtrotaantasting.
Ter illustratie kunnen de cijfers van een tweetal proeven dienen; de overige proeven
waarin aantasting voorkwam toonden overeenkomstige resultaten.

Proef standplaats Roosendaal 1962 en standplaats Utrecht 1962
Toegepaste middelen
voor half juli
na half juli
captan
SM 55 (captan/zwavel)
zineb
captan

captan
captan
captan
zineb ')

% door Gloeosporium aangetaste vruchten
Roosendaal d.d. 11/2 en 14/3
Utrecht 11/2 en 19/3
3,5
3,2
4,0
2.7
2.8
4,3
20,7
23,3

') Teneinde infektie door schurft te voorkomen werd op dit objekt, dat als "onbehandeld" gelden moet t.a.v.
Gloeosporium, gespoten met zineb, daar eerder reeds de ervaring verkregen werd, dat dit middel weinig of niets
doet t.a.v. dit vruchtrot.
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f.

Middelen tegen Nectria-kanker, Nectria galligena Bres.

In 1963 is het evenmin als in de drie daaraan voorafgaande jaren gelukt aan te tonen,
dat door bespuitingen gedurende de natuurlijke bladval infekties door Nectria via de
bladlidtekens kunnen worden voorkomen. Op de onbehandelde Objekten werd evenmin
als op behandelde, enige aantasting (kanker-wonden) op het jonge hout waargenomen.
De laatste jaren werden proeven van deze aard steeds uitgevoerd op jonge percelen,
ten dele zelfs reeds op de boomkwekerij. De "te" hygiënische behandeling van het proefmateriaal is wellicht oorzaak dat het effekt t.a.v. de vermelde ATecïrâz-aantasting niet
aangetoond kon worden. Nieuwe proeven werden daarom in 1963/1964 opgezet met
middelen op basis van koperoxychloride en van captan op oudere percelen, waar reeds
een vrij omvangrijk inoculum aangetroffen werd.

2.

Acariciden en insekticiden

Bij de keuring van insecticiden en acariciden hebben een tweetal aspecten een be
langrijke rol gespeeld.
1. Nog steeds neemt het aantal gevallen toe, waarin het fruitspint {Metatetranychus ulmi
Koch) een resistentie ontwikkeld blijkt te hebben t.a.v. praktisch alle organische
fosforverbindingen en t.a.v. bepaalde ovo-larviciden, met name chloorfenson, fenson
en chloorbenside.
2. In toenemende mate worden in de praktijk moeilijkheden ervaren bij de bestrijding
van schadelijke bodeminsekten (larven van bodem vliegen), zoals uievlieg, wortelvlieg
en in geringere mate koolvlieg, met de gechloreerde koolwaterstoffen of daaraan
verwante verbindingen, aldrin, dieldrin, heptachloor en chloordaan. Het beproeven
van alternatieven voor genoemde middelen vormde een belangrijk programma
onderdeel.

a.

Middelen tegen fruitspint,

Metatetranychus ulmi Koch

Kort na de bloei van het fruit werd in 1963 veel aandacht besteed aan de herkeuring
van middelen op basis van chloorfenson; de werking werd o.m. vergeleken met die van
tetrasul, fenson en chloorbenside.
In alle proeven (6) was de werking van een vrij grote reeks middelen op basis van
chloorfenson onbevredigend. Genoemde resultaten stemmen overeen met die, welke in
de proeven uitgevoerd gedurende drie voorafgaande jaren, werden verkregen. Om het
falen van middelen op basis van chloorfenson in laatstgenoemde proeven te verklaren,
werden diverse "excuses" gezocht. Men kan echter niet langer de ogen sluiten voor het
feit, dat te vaak met deze middelen een onbevredigend effekt bereikt wordt; de thans
verkregen resultaten verschillen zeer veel van die welke bij de eerste keuring van mid
delen op deze basis ca. 10 jaar geleden werden verkregen. Een voortschrijdende ontwik
keling van resistentie tegen ovo-larviciden en het type chloorfenson speelt hierbij wellicht
een rol.
Het lijkt daarom zeer discutabel of middelen op basis van chloorfenson nog wel een
plaats kunnen hebben in het huidige bestrijdingsadvies t.a.v. spint.
Het standaardmiddel op basis van tetrasul gaf bij toepassing rondom de bloei uitste
kende resultaten te zien.
107

In de periode kort nà de bloei werd onderzoek verricht t.a.v. middelen op basis van
polybutenen. Deze middelen zouden niet toxisch voor het spint zijn, doch een mechanisch
effekt hebben (plakmiddel).
De algemene indruk die ten aanzien van deze middelen werd verkregen was niet
gunstig. Opnieuw werd vastgesteld, dat de middelen niet in staat zijn volwassen spintmijten voldoende lang op het blad vast te plakken. In verband hiermede werd getracht
een zo gunstig mogelijk tijdstip voor de toepassing van deze middelen te kiezen, nl. bij
het uitkomen van de wintereieren, zodat dus alleen larven aanwezig zijn, dan wel om
en nabij een "eiertop"; in het laatste geval zijn tijdens de bespuiting weinig actieve stadia
op het blad aanwezig.
Vergeleken met middelen als tetrasul, bleek het effekt wel zeer onbevredigend.
Uit de groep van org. fosforverbindingen werden eveneens enige nieuwe middelen
voor onderzoek tegen spint aangeboden. Evenals voorgaande jaren, bleek het zeer moeilijk
geschikte proefvelden te vinden waar de populatie een "normale" gevoeligheid bezat.
De resistentie t.a.v. org. fosforverbindingen heeft reeds zo'n omvang aangenomen, dat
het weinig zin lijkt te hebben deze middelen in een bestrijdingsadvies tegen spint op te
nemen.
De ervaringen met typen middelen als dicofol, thiochinox en binapacryl waren in
1963 redelijk. Het effekt van de typische "contacf'middelen als binapacryl en dicofol
viel in sommige gevallen wat tegen, vermoedelijk tengevolge van de geringe activiteit
van de mijten bij de lage gemiddelde temperaturen in de zomer van 1963.

b. M i d d e l e n
a u c t.

tegen

spint

onder

glas,

Tetranychus

urt icae

Het onderzoek van middelen tegen kasspint bleef zeer beperkt. De werking van een
vloeibare formulering van binapacryl werd getoetst t.a.v. spint op rozen. De proeven
zijn zeer matig geslaagd; de spuittechniek speelde hierbij wellicht een belangrijke rol.
Daar er echter voor de bestrijding van spint op roos, (overal ongevoelig geworden voor
org. fosforverbindingen) weinig of geen goede alternatieven beschikbaar zijn, verdient
binacapryl vloeibaar een plaats.
Van groot belang bleek bij dit typische contactmiddel, dat alles geraakt moet worden,
ook de onderkant van het blad.
Het gebruik van vloeistofhoeveelheden van Y2-\ 1/m2 moet als normaal worden be
schouwd.
De resultaten van een proef tegen spint op komkommer liet aan duidelijkheid niets
te wensen over. Alleen met dicofol werd een verantwoorde bestrijding verkregen. Bij
de overige getoetste middelen op basis van phenkapton, tetrasul en tetradifon was het
effekt van dien aard, dat de produktie tengevolge van de aantasting ongunstig werd
beïnvloed.

c. M i d d e l e n t e g e n b l a d l u i z e n , A p h i d i d a e
Er werd een klein aantal proeven uitgevoerd omdat het aanbod van nieuwe middelen
gering was.
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Aphis pomi Geer op appel
De bestrijding leverde weinig moeilijkheden op; een nieuwe organische fosforverbinding (1568 W 20) voldeed redelijk, het effekt kwam langzaam tot stand. Het carbamaat
"Undeen" gaf ook in de geclaimde verlaagde dosering (75 gr/100 1) een snelle en goede
doding te zien. De indruk werd verkregen, dat het gewas wat korter beschermd werd
dan met de eerder toegepaste dosis 0,1 à 0,15%. Met de standaardmiddelen isolan en
dimethoaat werd ook in 1963 een uitstekend effekt verkregen.
Hyalopterus pruni Geoffr.
De bestrijding van dit dier leverde geen problemen; alle bovengenoemde middelen
gaven een afdoende werking te zien. De indruk werd verkregen dat genoemde bladluis
t.a.v. de gebruikte middelen wat gevoeliger was dan Aphis pomi.
Aphis fabae Scop.
Toetsing van eenzelfde programma leverde t.a.v. deze bladluissoort dezelfde conclusies
op.
Bladluis op chrysant (onder glas) ras Juweeltje
Op dit gewas werd een oriënterende proef uitgevoerd met het strooien en inwerken
van systemische middelen in granulaire vorm. Als standaard fungeerde dimethoaat
vloeibaar, met relatief veel water bij de plant gegoten (5 1/m2, 150 gr. actief/are). Bij
een telling 3 weken nà de behandeling bleek alleen dimethoaat een redelijk effekt ge
geven te hebben; de resultaten met de granulaire middelen waren niet bevredigend.
De middelen werden toegepast in een dosis van 15 gr actief per are; een verhoging van
de dosering kan wellicht een beter effekt geven.
Vrij veel proeven werden uitgevoerd tegen diverse bladluizen onder glas; vooral een
nieuw type organische fosforverbinding op basis van dichloorvos (DDVP) stond in het
middelpunt van de belangstelling. Genoemd type middel werd toegepast in de vorm van
een aerosol (diverse merken) en als spuitmiddel.
Bovendien moesten veel rookmiddelen op basis van lindaan onderzocht worden. Dit
betreft ten dele nieuw aangeboden middelen en voor het overige middelen die een
herkeuring ondergingen in verband met het aflopen van de ontheffingstermijn.
De verkregen ervaring heeft wel geleerd, dat dit soort rookmiddelen, ook al bevatten
ze een gelijk gehalte aan actieve stof, vaak zeer verschillend effekt kunnen hebben.
De physisch chemische eigenschappen van de gevormde rook zijn blijkbaar van groot
belang; bovendien speelt de verdeling van de rook in de kas een grote rol. In het alge
meen werd met 5 rooktabletten met 2 gr. actief in een kas van 550 m2 vaak een beter
effekt bereikt dan bij de opstelling van 2 rooktabletten met totaal 12 gr. actief (bestemd
voor 300 m3) in een dergelijke ruimte.
Het verkrijgen van een uitgebreide ervaring leek gewenst, temeer daar reeds eerder
aanwijzingen verkregen werden dat verschillende bladluissoorten minder gevoelig of
zelfs ongevoelig zijn voor lindaan rook.
Ook de aard van het gewas, of wellicht juister geformuleerd, de wijze waarop de
bladluizen op een bepaald gewas leven speelt een niet onbelangrijke rol. De bladluizen
blijken minder gemakkelijk te doden naarmate ze een zeer "verscholen" leefwijze hebben.
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De bestrijding van bladluizen op tulp bleek moeilijker dan bijv. op Freesia, zelfs indien
dezelfde bladluissoorten voorkwamen.
De volgende bladluissoorten bleken relatief gevoelig voor lindaan-rook:
Rhopalosiphoninus staphyleae C. L. Koch.
Rhopalosiphoninus latysiphon Dav.
Aulacorthum solani Kalt.
Macrosiphum euphorbiae Thos.
My zus ornatus Laing
Myzus ascalonicus Donc.
Nasonovia ribis nigri Mosley

(tulp)
(tulp)
(tulp)
(freesia en tulp)
(tulp)
(tulp)
(sla en andijvie)

Beslist ongevoelig voor lindaan was:
Neomyzus circumflexus Buckt

(Cineraria)

Vrij ongevoelig was tevens:
Myzus persicae Sulz.

(tulp en cineraria)

De werking van DDVP aerosolen was zeer bevredigend. Tot nu toe werden geen
ongevoelige bladluissoorten aangetroffen; gemakkelijk bereikbare bladluizen werden
onder alle omstandigheden gedood met 2 gr. dichloorvos/100 m2. Voor de bestrijding
van moeilijk te bereiken bladluizen zoals Nasonovia ribis nigri Mosley op sla en andijvie
bleek vaak een dosis van 3 gr. dichloorvos per 100 m2 nodig om een geheel volledige
doding van de bladluispopulatie te verkrijgen. Ook de bladluis Neomyzus circumflexus
(ongevoelig voor lindaan en ook voor parathion e.d.) bleek zeer goed te bestrijden met
dichloorvos aerosol.
Met dichloorvos, toegepast als spuitmiddel werd ook een uitstekend effekt bereikt
t.a.v. witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum Westw.). De resultaten waren relatief beter
dan die van mevinfos; de populatie herstelde zich na een dichloorvos toepassing minder
snel, waardoor de toepassing minder vaak herhaald behoefde te worden.
Bloedluis, Eriosoma lanigerum Hausm.
In de zomer van 1963 werden een tweetal proeven uitgevoerd met middelen op basis
van thiometon, vamidothion, parathion + lindaan en een nieuwe org. fosforverbinding
(code M 1568 W 20).
Het effekt van de middelen werd beoordeeld door gedurende een vrij lange periode
regelmatig tellingen uit te voeren op steeds dezelfde plaatsen in de bomen en op bijv.
eenzelfde afstand op de gesteltakken.
Opvallend was het zeer goede en vooral langdurige effekt van vamidothion. Ongeveer
4 maanden na de bespuiting was er nog geen sprake van enige uitbreiding van de bloedluispopulatie.
Vermoedelijk werd dit gunstige effekt mede in de hand gewerkt, doordat het middel
wellicht een wat minder ongunstige invloed heeft gehad op de roofvijanden en parasieten
van de bloedluis dan de overige in deze proef opgenomen middelen. Aphelinus mali
kreeg hierdoor wellicht de kans de door de bespuiting op een laag niveau gebrachte
bloedluispopulatie verder geheel te onderdrukken.
De resultaten met de overige toegepaste middelen waren minder goed. Diazinon gaf
een redelijk effekt, maar de populatie nam 3 à 4 weken nà de bespuiting al weer dui
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delijk toe, het mengsel parathion en lindaan en de organische fosforverbinding M 1568
W 20 werkte onvoldoende tegen bloedluis.
Laat in het najaar werden, in de meeste gevallen na de pluk, nog een aantal proeven
uitgevoerd op een relatief sterke bloedluispopulatie met middelen op basis van organische
fosforverbindingen diazinon, mevinfos, dimethoaat, dichloorvos, "Dibrom" (merknaam
Ortho-Dibrom, M 1568 W 20, het carbamaat "Undeen" en met endosulfan. Voor zover
dit reeds voor de winter beoordeeld kon worden gaf diazinon het beste effekt te zien,
dichloorvos gaf een redelijk effekt; wanneer zeer kort voor de oogst bloedluis bestreden
moet worden biedt dit middel evenals malathion en mevinfos wellicht mogelijkheden.
De middelen endosulfan en M 1568 W 20 gaven bij deze herfsttoepassing een on
voldoende effekt. De indruk die ten aanzien van de overige middelen verkregen werd
was niet ongunstig, waarbij echter aangetekend dient te worden, dat het effekt slechts
gedurende een korte periode beoordeeld kon worden.
d. M i d d e l e n t e g e n b o d e m i n s e k t e n
Ter vervanging van de tot voor kort tegen deze dieren gebruikte gechloreerde kool
waterstoffen werden diverse organische fosforverbindingen in het onderzoek betrokken,
nl. middelen op basis van diazinon, ethion, carbofenothion (merknaam Lirotrithion),
fenthion (merknaam Lebaycid), azinfos methyl (Gusathion) en een middel op basis van
diethyl-pyrazinylfosforothioaat (Nemafos).
Wortelvlieg, Psila rosae F.
Het onderzoek was vooral gericht op de toepassing van de middelen bij winterwortelen
met het doel na te gaan hoe lang de betreffende grondbehandelingen, uitgevoerd voor
het zaaien bescherming kunnen geven t.a.v. wortelvlieg. Van vijf uitgevoerde proeven
gingen er twee verloren door gebrek aan aantasting. In de overige proeven trad er in
twee gevallen een duidelijke resistentie op t.a.v. gechloreerde koolwaterstoffen (Dedemsvaart, Exloo); op het proefveld van de P.D. te Wageningen vertoonde de populatie
daarentegen een normale gevoeligheid.
Van de beproefde middelen, toegepast voor het zaaien, bood het middel "Nemafos"
(granulair) in een dosis van 50 gr. actief/are aantrekkelijke perspectieven. De preventieve
toepassing van diazinon vloeibaar (60 gr. actief/are) gaf niet veel langer dan 3 maanden
een bescherming; een aanvullende behandeling over het gewas (plm. 6-8 weken na de
grondbehandeling) bleek nodig om het gewas tot aan de oogst te beschermen. De overige
getoetste middelen kwamen qua bestrijdingseffekt op hetzelfde niveau als de diazinon
grondbehandeling of bleven daarbij iets ten achter; carbofenothion, toegepast in een
dosis van 60 gr. actief/are gaf een effekt dat ongeveer gelijkwaardig was aan dat van
diazinon; azinfos-methyl liet nauwelijks enig effekt t.a.v. wortelvlieg zien.
Uievlieg, Hylemya antiqua Mg.
In een tweetal gebieden trad een sterke resistentie aan de dag t.a.v. een grondbehan
deling met gechloreerde koolwaterstoffen (bijv. aldrin of heptachloor) dan wel bij een
zaadbehandeling met dieldrin, nl. in West-Brabant, omgeving Steenbergen Kruisland en
in Friesland, omgeving Berlicum. In Wageningen in de P.D.-tuin werden daarentegen
met de gechloreerde koolwaterstoffen geen moeilijkheden ondervonden.
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De conclusies t.a.v. de werking van de getoetste organische fosforverbindingen die
in verband met de "resistentie" als "alternatief" toegepast werden, loopt niet geheel
parallel met de ervaringen bij de wortelvlieg. Merkwaardig was het falen van "Nemafos".
Een grondbehandeling met diazinon 6 kg/ha bleek goed te voldoen; ook ethion 5 kg
actief/ha bood aantrekkelijke perspectieven; carbofenothion gaf geen geheel bevredigend
effekt. Zaadbehandelingen met diazinon, ethion en carbofenothion gaven geen bevredi
gende resultaten, doordat ze de opkomst en ontwikkeling van het jonge gewas ongunstig
beïnvloedden.

Koolvlieg, Chortophila brassicae Bouché en C. floralis Fall.
Uit de praktijk werden enige klachten ontvangen, die doen vermoeden dat althans op
enkele plaatsen (o.a. omgeving Venlo) ook bij deze dieren een resistentie t.a.v. gechlo
reerde koolwaterstoffen ontstaan is. In verband hiermede werd verzocht een aantal
organische fosforverbindingen te toetsen tegen genoemde aantasting.
Op de proefvelden te Wageningen en omgeving Alkmaar toonden de vliegen een
normale gevoeligheid; de getoetste organische fosforverbindingen werkten allen minder
goed dan de toegepaste gechloreerde koolwaterstoffen. In het algemeen gaven de stuifmiddelen, gestrooid bij de plantvoet een beter effekt te zien dan de gietmethode; dit
gold overigens ook voor de middelen aldrin en heptachloor. Carbofenothion en ethion
toegepast als stuifmiddel 3 gr/plant, voldeden redelijk goed; het effekt van diazinon
stuif was minder goed. Nemafos 10% granulair gaf aanzienlijke groeiremming; verge
leken met de andere middelen was de dosering relatief hoog.

e. M i d d e l e n t e g e n i n s e k t e n i n d e f r u i t t e e l t
Het jaar 1963 was een uitgesproken slecht "insekten-jaar"; vele insekten traden in
zo'n geringe mate op, dat het niet mogelijk bleek veldproeven uit te voeren, die betrouw
bare resultaten zouden kunnen opleveren.

Trips, Thrips fuscipennis Hal.
In een proef op appelonderstammen, oorspronkelijk bedoeld tegen wantsen, kon de
werking van de middelen door het geringe aantastingsniveau niet betrouwbaar beoor
deeld worden. Daar in genoemde proef veel tripsen voorkwamen konden waarnemingen
verricht worden t.a.v. het effekt van enige middelen tegen dat dier.
Vooral het middel dimethoaat had esn zeer goed effekt; een middel op basis van
prothoaat (AAfac) voldeed daarentegen zeer slecht; het effekt van middelen op basis
van DDT, azinfos-methyl en carbaryl was matig t.a.v. deze tripsen.

Appelbloesemkever, Anthonomus pomorum L.
Enige proeven werden uitgevoerd met middelen op basis van DDT (standaard) de
carbamaten carbaryl en "Zectran" en endosulfan. De aantasting bleef in de proeven
zeer beperkt, wat tot gevolg had dat de waarde van de gevonden verschillen tussen de
behandelingen nauwelijks te beoordelen was. De indruk werd verkregen dat van de
getoetste carbamaten Zectran minder effektief is dan carbaryl.
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Appelzaagwesp, Hoplocampa testudinea Kl.
In een tweetal proeven met een naar achteraf bleek gering aantastingsniveau werd
het effekt van een serie organische fosforverbindingen getoetst; als standaard fungeerde
azinfos-methyl, dat een redelijk goed effekt had. Een nieuwe organische fosforverbinding
(code 5027) werkte zeer effektief. Het effekt van het middel M 1568 W 20 was verge
lijkbaar met dat van de standaard azinfos-methyl.
Wintervlinder, Operopthera brumata L.
Het carbamaat Zectran gaf een voldoende effekt te zien, enige nieuwe organische
fosforverbindingen o.a. Cidial en 5027 werkten wellicht iets minder goed dan de
standaard azinfos-methyl. De resultaten die verkregen werden waren alle alleszins aan
vaardbaar voor de praktijk.
Spinselmot, Hyponomeuta padellus malinellus Zeil.
Een proef werd uitgevoerd op het meest verantwoorde tijdstip, nl. bij het begin van
de vorming van de spinselnesten, als nog vele rupsjes zich in de open bladmijnen aan
de toppen van de bladeren bevinden. Opvallend was het buitengewoon goede effekt van
malathion; een gelijke ervaring werd overigens ook vorig jaar opgedaan. De middelen
diazinon en lindaan voldeden minder goed, hoewel ook met deze middelen in vergelijking
met onbehandeld een verantwoorde bestrijding werd verkregen.
Frambozekever, Byturus tomentosus Geer
Mede in verband met residu- onderzoek werden in Brabant twee proeven uitgevoerd.
Evenals vorig jaar viel het effekt van de tegen dit dier meest gebruikte middelen
o.a. DDT en endosulfan tegen. Alleen met azinfos-methyl werd een verantwoorde be
strijding verkregen.
Hoewel het niet met zekerheid vastgesteld kon worden, moet de mogelijkheid van
resistentie t.a.v. gechloreerde koolwaterstoffen (althans t.a.v. DDT) onder ogen gezien
worden.
f.

Middelen tegen de grote dennesnuitkever,
H y l o b i u s a b i e t i s L.

In het distrikt Venlo werd een proef uitgevoerd ter voorkoming van de aantasting
door de grote dennesnuitkever in 2 jarige Pinus sylvestris. Het plantsoen werd voor het
uitplanten gedompeld in een bad met DDT pasta (500 gr actief/100 1) resp. dieldrin.
Alleen de bovengrondse delen werden gedompeld. Het effekt van de behandeling was
vrij redelijk; het aantastingsniveau bleef echter laag nl. op onbehandeld trad 5% uitval
op, op de behandelde Objekten ca. 1 %. Het behandelde gewas vertoonde een betere
groei.
g. M i d d e l e n
Sciaridae

tegen

champignonvliegen,

o. a.

Phoridae

en

In de teelt van champignons werd onderzoek verricht met een nieuw aangeboden
formulering op basis van pyrethrum ter bestrijding van champignonvliegen. Deze for
mulering werd onverdund verneveld met een speciale electrische aparatuur.
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De ervaringen met dit middel waren gunstig; de behandeling bleek echter als gevolg
van de zeer korte werkingsduur vaak herhaald te moeten worden (om de 1 à 2 dagen).
Dit leverde, gezien de beschikbare apparatuur, echter nauwelijks problemen.

3.
a. M i d d e l e n t e g e n
wassen

Nematiciden

vrij levende aaltjes

bij b o o m k w e k e r ij g e-

Er werden in 1963 (grondontsmetting herfst 1962 uitgevoerd) vrijwel geen nieuwe
typen middelen beproefd. Alleen het middel Terracur (5069a) werd in de proefschema's
opgenomen, teneinde een bredere ervaring op te doen. Overigens werd vooral het accent
gelegd op een nieuw aspect van de grondontsmetting, nl. het toepassen van lagere (halve)
doseringen van middelen als DD, metam en X 323 (Exaal).
Een en ander komt de laatste tijd meer in de belangstelling, en werd ook door enige
fabrikanten "geclaimd", omdat men als gevolg van het sterker streven naar vrucht
wisseling nauwelijks belang meer heeft bij een langdurig effekt van 2 tot 3 jaar, zoals
dat met de "orthodoxe" wijze van grondontsmetting wordt nagestreefd.
De proeven hadden dus ten doel na te gaan in hoeverre de gehalveerde doseringen
voldoen aan de eis, dat althans gedurende het eerste groeijaar geen schade wordt onder
vonden van plantenparasitaire aaltjes.
Het is wellicht nog te vroeg om een zeer positief standpunt in te nemen. Het staat
wel vast, dat toepassing van grondontsmettingsmiddelen in deze lage doseringen zeker
perspectief biedt. De kans op schade tengevolge van het feit, dat de middelen niet tijdig
genoeg uit de grond verdwenen zijn (een verschijnsel, waarmee bij grondontsmetting
in het najaar buiten zeer zeker rekening gehouden moet worden) bleek reëel verkleind
te worden. De doding van aaltjes viel bij deze lage doseringen zeker niet tegen. De groei
van de gewassen op de betreffende Objekten was in vergelijking met onbehandeld op
vallend goed en ze was in principe althans in een groot deel van het seizoen niet minder
dan die van de dubbele dosering.
Het bovenstaande heeft uitsluitend betrekking op middelen als DD en metam. Het
middel X 323 (Exaal) gaf in de proeven van 1963 zeer slechte resultaten als gevolg van
een zeer gebrekkige aaltjesdoding. Een afdoende verklaring hiervoor werd nog niet
gevonden.

b. M i d d e l e n t e g e n w o r t e l k n o b b e l a a l t j e s , M e l o i d o g y n e-soor
ten
Tomaat ("Knol")
Er werd slechts één proef uitgevoerd met een zeer beperkte opzet. Het ging alleen
om een vergelijking van het effekt van het middel Terracur (5069a) met dat van de
standaard, in dit geval DD. Hoewel bij Terracur het effekt tegen knol beslist minder
goed was dan dat van DD, viel de opbrengst bijzonder mee. Overigens zal het middel
weinig perspectief bieden in de tomatenteelt.
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Komkommer ("Knol")
In een tweetal proeven werd getracht het bestrijdingseffekt vast te stellen van enige
formuleringen op basis van dibroomchloorpropaan w.o. een vloeibare formulering.
Bovendien werd aandacht besteed aan de invloed van de ontsmettting met genoemde
middelen op de opbrengst. Voor dat doel werd ook een proef uitgevoerd op een gewas,
dat geheel vrij was van aantasting.
Op een volledig gezond gewas geven alle middelen een geringe oogstdepressie, die
echter meer dan volledig gecompenseerd wordt zodra een knolaantasting van enige
betekenis optreedt.
De indruk werd verkregen dat de vloeibare formulering iets meer oogstdepressie
gaf als de granulaire, althans wanneer binnen twee dagen na de toediening geplant werd.
Het is wellicht gewenst bij de vloeibare formulering een iets langere tijd te laten verlopen
tussen de toepassing en het planten.
Een van de middelen, waarbij de toepassing in een lagere dosering geclaimd werd
werkte minder goed dan de standaard. De aanwijzing werd verkregen, dat het niet ge
wenst is minder dan 8 gr actief per m2 toe te passen ter bestrijding van "knol" in kom
kommer.
Roos
Waarnemingen konden verricht worden in een praktijk-proef, die door een industrie
in samenwerking met de teler was aangelegd in een rozengewas onder glas ter bestrijding
van de in dat gewas voorkomende aantasting door Meloidogyne hapla. Enige doseringen
van granulaire en vloeibare formuleringen van dibroomchloorpropaan werden toegepast
in een staand gewas, gedurende de rustperiode. Zowel met de vloeibare formulering als
met het granulaat werd met een dosis van ca. 8 gr actief/m2 een opmerkelijk verschil in
groei en een opmerkelijke verhoging van de bloemproduktie verkregen in vergelijking
met het onbehandelde, vrij sterk aangetaste gewas.

4.

Rodenticiden, wild (en vogel) afweermiddelen

a. M i d d e l e n t e g e n w o e l r a t t e n
Omstreeks half maart werd in Limburg een proef uitgevoerd, waarbij in de gangen
van de woelrat middelen werden aangebracht op basis van endrin en toxafeen. Door
bij de basis van iedere boom 2 ltr spuitvloeistof in de grond te brengen (door het spuitgeweer in de grond te steken) werden zeer goede bestrijdings-resultaten verkregen. De
gebruikte hoeveelheden actieve stof per ha bedroegen resp. 422 gr endrin en 8,5 kg
toxafeen. Een hoeveelheid van 5,1 kg toxafeen actief per ha bleek niet voldoende
effektief te werken. Ook hier blijkt dus, evenals bij de bestrijding van veldmuizen, dat
de verhouding aan actieve stof bij endrin resp. toxafeen ongeveer 1 : 20 moet zijn.

b. A f w e e r m i d d e l e n t e g e n h a z e n e n k o n i j n e n
Het afweren van hazen en konijnen heeft in de winter van 1962-1963 in het middel
punt van de belangstelling gestaan. In de praktijk werd zeer veel schade aan fruitbomen
veroorzaakt, vooral in de provincie Utrecht.
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Een proef, die in het distrikt Nijmegen werd uitgevoerd, waarbij de stammetjes van
jonge fruitbomen begin december werden behandeld met middelen als Arbinol en de
dithiocarbamaten AAprotect en Cunitex heeft aangetoond, dat althans in genoemde
winter geen enkel middel kan voldoen aan de eis, het gewas met een eenmalige behan
deling voldoende lang te beschermen. Hieraan moet worden toegevoegd, dat als gevolg
van de dikke sneeuwlaag het wild de kans geboden werd de hogere zóne met onbe
schermde gesteltakken gemakkelijk te bereiken.
Daar het smeren in deze zóne met z'n vele vertakkingen praktisch niet uitvoerbaar
is, werd in oriënterende proeven gezocht naar mogelijkheden de middelen door middel
van bespuitingen goed over deze gesteltakken te verdelen. De proeven werden uitgevoerd
in het distrikt Utrecht, waarbij vrij laat in het seizoen op snoeihout werd gespoten. Het
effekt was in alle gevallen frappant in vergelijking met onbehandeld; de werkingsduur
van de middelen kon als gevolg van het reeds gevorderde seizoen niet op bevredigende
wijze worden vastgesteld. Bovendien is het de vraag, of de verzamelde gegevens van
snoeihout zonder meer representatief geacht kunnen worden voor het behandelen van
de boom zelf.
Hoewel nog geen volledig overzicht werd verkregen t.a.v. de verhouding tussen wer
kingsduur en de dosering, menen we wel te mogen stellen, dat doseringen van 15 à 10%
van diverse dithiocarbamaten w.o. de merkmiddelen AAprotect en Cunitex mogelijk
heden tot succes bieden. Lagere doseringen dienen ons inziens voorlopig niet geadviseerd
te worden, omdat de periode waarin bescherming aan het gewas wordt gegeven, vrijwel
zeker niet lang genoeg zal zijn om met één behandeling te kunnen volstaan.

5.

Middelen ter ontbladering van houtige gewassen

Behoudens enkele proefjes op kleine schaal met de combinatie van koperoxychloride
+ ijzersulfaat, waarbij het demonstratieve karakter tevens een rol speelde, werd alleen
in de kring Winschoten een uitgebreid programma afgewerkt. Het effekt van de hiervoor
genoemde combinatie was in 1962 goed gebleken t.a.v. bladval op appel- en rozenonderlagen, doch kwam tengevolge van de lang doorgaande groei in dat seizoen relatief
traag tot stand; op diverse andere gewassen w.o. Crataegus, Prunus en pere-zaailingen,
bleek het effekt onvoldoende.
Doel van het onderzoek in 1963 was na te gaan of het effekt van de "ontbladeringsmiddelen" verbeterd kon worden door enige tijd vóór de toepassing van deze middelen
een "voorbehandeling" op het gewas uit te voeren met middelen, die een zodanige
invloed op de biologische activiteit van de plant hebben, dat de groei van het gewas
vroeger dan normaal beëindigd wordt en de „afrijping" van het gewas eerder tot stand
komt. In een oriënterende proef werden hiervoor toegepast enige doseringen van
endothal en paraquat, middelen die voor dit doel aanbevolen werden.
Daar eerstgenoemd middel zelfs in zeer lage dosering te veel directe verbrandingsschade teweegbracht, werd in een "definitieve" proef alleen een voorbehandeling met
paraquat gegeven. Na resp. ca. 7 en 14 dagen werd een nabehandeling uitgevoerd met
de combinatie van koperoxychloride (7% kg/ ha) + ijzersulfaat (2 kg/ha), paraquat
(300 ml/ha) en endothal (750 en 1250 ml/ha).
De volgende gewassen werden bij het onderzoek betrokken:
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Crataegus (zaailing)
Perezaailing
Appelzaailing
Rozenzaailingen (Rosa canina, Rosa inermis en Rosa Brôg's)
Prunus 'St. Julien' (zaailing)
Prunus myrabolana
Malus M VII, M IX en M II (1 jr verplant).
Het "ontbladeringseffekt" kwam in 1963 relatief sneller tot stand dan in 1962. Onge
twijfeld vindt dit mede zijn oorzaak in het feit dat in 1963 het gewas eerder uitgerijpt
was en eerder dan in voorgaand jaar neiging tot "natuurlijke" bladval toonde.
Twee weken na een behandeling met koperoxychloride + ijzersulfaat stonden ge
makkelijk te ontbladeren gewassen als rozenzaailing en malustypen praktisch kaal.
T.a.v. de Malling-typen werden onderling nog wel graduele verschillen geconstateerd met
betrekking tot het tijdsverloop, waarover de ontbladering tot stand kwam; in het alge
meen kan echter toch gesteld worden, dat zowel voor rozenzaailingen als Malling-typen
één behandeling met koperoxychloride + ijzersulfaat de meest veilige en meest aan
trekkelijke is. Bij appelzaailing komt het ontbladeringseffekt duidelijk trager tot stand;
een "voorbehandeling" met koperoxychloride heeft hier wellicht zin.
Paraquat als voorbehandeling sorteerde op appel geen effekt, op roos is de kans op
schade te groot in vergelijking met koperoxychloride. T.a.v. relatief moeilijk te ontbla
deren gewassen als Prunus myrabolana, perezaailing en Crataegus biedt een voorbe
handeling met paraquat wellicht enige mogelijkheden.
Met betrekking tot de "nabehandeling" kan bij deze gewassen de conclusie getrokken
worden, dat endothal en paraquat weinig perspectief bieden in vergelijking met de vrij
"veilige" combinatie van koperoxychloride + ijzersulfaat.
Op gewassen als Crataegus en perezaailing was laatstgenoemde combinatie overigens
ook niet vrij van schade. Bovendien kwam het ontbladeringseffekt bij Crataegus te
traag tot stand, zodat dit probleem zeker nog niet opgelost is. Het lijkt ons inziens ver
antwoord op dit gewas meer te experimenteren met één of enige voorbehandelingen in
een relatief vroeg stadium, waardoor op een vroeger tijdstip afsluiting van de groei
wordt verkregen en een vroegere "afrijping" intreedt.

VELDONDERZOEK VAN HERBICIDEN
(P. Zonderwijk)
Bij de bespreking van de resultaten, die in 1963 met nieuwe onkruidbestrijdingsmid
delen werden verkregen, wordt een indeling hiervan naar het tijdstip van toepassing
aangehouden.
1.
a.

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

pyrazon

Ter bestrijding van zaadonkruiden in bieten werd zowel een 50 als een 80%-ig
produkt op basis van fenylamino-chloor-pyridazon in 3 kg/ha kort na het zaaien
onderzocht.
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De onkruiddodende werking van beide produkten was bevredigend, terwijl het gewas
geen merkbare nadelige invloed van de bespuiting ondervond. Op grond hiervan werd
het 80%-ige produkt een ontheffing verleend.
Voor de toepassing van dit herbicide in bieten, over het gewas, wordt verwezen naar
punt 3.
b.

linuron: dichloorfenyl-methoxy-methylureum

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in
1 kg/ha kort na het zaaien
van stambonen toegepast. Op humusarme gronden werd de laagste, in alle andere geval
len de hoogste dosering gebruikt.
De onkruiddoding was bevredigend, maar t.a.v. de beïnvloeding van het gewas bleef
nog teveel onzekerheid bestaan. De reeds bestaande ontheffing voor dit middel kon
derhalve niet met de toepassing in stambonen worden uitgebreid.
c.

chloor-IPC + diuron

Deze combinatie werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 1.7 kg/ha 3 à 4 dagen
na het leggen van gladiolen getoetst en enkele dagen na het zaaien van erwten en stam
bonen nagekeurd.
De onkruiddodende werking was bevredigend. Bij de gladiolen werd op zwaardere
gronden geen schade van betekenis waargenomen. Op lichte zandgronden werd in deze
echter onvoldoende informatie opgedaan. Het middel werd derhalve alleen goedgekeurd
voor gebruik op zwaardere grondsoorten.
In de proeven in erwten en stambonen, welke werden aangelegd op lichte humusarme
gronden werkte dit produkt te fytotoxisch, op zwaardere en humusrijkere gronden bleek
toepassing echter zonder teveel risico voor het gewas mogelijk, zodat de reeds verleende
ontheffing voor proefsgewijs gebruik kon worden omgezet in een definitieve goedkeuring,
echter onder restrictie, dat op de etiketten e.d. moet worden vermeld, dat bij toepassing
van dit middel op conservenerwten en conservenstambonen enige opbrengstderving niet
geheel is uitgesloten.
d.

diuron + IPC

Dit gecombineerde produkt werd ter bestrijding van zaadonkruiden in Ay2 en 5 kg/ha
enkele dagen na het zaaien van bieten toegepast.
De onkruiddodende werking stelde dusdanig teleur, dat dit produkt niet voor dit doel
kon worden goedgekeurd.
e.

chloor-IPC +

amino dichloorbenzoëzuur

Deze middelen, die te velde moesten worden samengevoegd, werden ter bestrijding
van zaadonkruiden in resp. 0.8 + 2.4 kg/ha enkele dagen na het zaaien van worteltjes
toegepast.
De onkruiddoding was goed en van lange duur.
Kruiskruid werd echter niet afdoende bestreden. In enkele proeven werd de opbrengst
slechts enigermate nadelig beïnvloed; in de andere proeven was dit niet het geval.
Op grond van de verkregen resultaten behoefde geen bezwaar tegen het verlenen van
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een ontheffing voor proefsgewijs gebruik te bestaan, maar hieraan werd de voorwaarde
verbonden, dat eerst een gereed mengsel van beide componenten beschikbaar moest
komen.
Voor de toepassing in tulpen wordt verwezen naar punt 3.
f.

d i - a 11 a a t

Ter bestrijding van wilde haver (Avena fatua L.) in zomertarwe en zomergerst en ter
bestrijding van duist (Alopecurus myosuroicles Huds.) in wintertarwe, wintergerst en
erwten werd een tweetal produkten in 1.2-1.7 kg/ha vlak vóór of na het zaaien der
gewassen toegepast. De middelen werden direkt na de bespuiting ingewerkt.
Het betrof in de proef tegen wilde haver alleen een herkeuring van het reeds in voor
gaande jaren gekeurde produkt di-allaat; in de proeven ter bestrijding van duist werd
bovendien een nieuw produkt op soortgelijke basis getoetst, dat minder fytotoxisch zou
werken op het gewas.
De bestrijding van wilde haver met di-allaat viel dit jaar bijzonder tegen; duist werd
wel met beide produkten goed gedood. Zomer- en wintertarwe bleken echter gevoelig
voor dit middel te zijn; bij de erwten (uitsluitend droog te oogsten rassen) ontstond bij
gebruik van het reeds ontheven produkt geen, maar bij gebruik van het nieuwe produkt
wèl schade.
Van een geringere fytotoxische werking van het nieuwe produkt is derhalve niets
gebleken. Uit een naar aanleiding van deze uitslag ingesteld onderzoek bleek echter, dat
vermoedelijk een foutieve formulering voor onderzoek was aangeboden. De proeven
worden derhalve in 1964 herhaald.
g.

chloorfenyl-methoxy-methylureum
thoxy-methylureum

+

dichloorfenyl-me-

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit gecombineerde middel in 0.8-1.2 kg/ha
kort na het zaaien van stambonen toegepast. De onkruiddodende werking was goed,
maar in enkele proeven werd zoveel schade aan het gewas geconstateerd, dat dit middel
alleen onder verschillende restricties zou kunnen worden goedgekeurd. Na overleg met
de inzender werd het derhalve niet voor ontheffing voorgedragen.
h.

chloorfenyl-methoxy-methylureum

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in %-l*4 kg/ha enkele dagen na
het zaaien van stambonen toegepast als verplichte natoets.
De onkruiddodende werking was zeer goed, maar het gewas werd vrijwel zonder
uitzondering min of meer nadelig beïnvloed.
Op grond van deze uitkomsten moest de verdere toepassing van dit middel worden
beperkt tot droog te oogsten bonen op humusrijke gronden.

2.
a.

Middelen, die kort vóór de opkomst van het gewas worden toegepast

dinatrium endoxohexahydrophtalaat (endothal)
+ paraquat
Deze combinatie werd ter bestrijding van zaadonkruiden in resp. 2.6 + 3.3 kg/ha
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enkele dagen vóór de opkomst van bieten toegepast. Beide componenten werden te
velde samengevoegd.
De onkruiddodende werking was goed. Op lichte gronden bleek deze late toepassing
van endothal de opbrengst echter enigermate nadelig te hebben beïnvloed; in alle overige
gevallen was dit niet het geval. Op zwaardere en in het algemeen humusrijkere gronden
lijkt deze gecombineerde bespuiting derhalve mogelijkheden te bieden.
b.

diethyldixanthogeen + OMU + BiPC

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in 61/! kg/ha enkele dagen vóór de
opkomst van bieten nagetoetst. De uitkomsten waren van dien aard dat tegen het ver
lengen van de reeds bestaande goedkeuring van dit middel geen bezwaar behoefde te
bestaan.
c.

diethyldixanthogeen + chloor-IPC

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden bij wijze van natoets in 11.6 kg/ha
enkele dagen vóór de opkomst van gladiolen toegepast.
De onkruiddodende werking was goed; het gewas werd niet nadelig beïnvloed. De
bestaande goedkeuring kon worden verlengd.
d.

chloorfenoxy-fenyl-dimethylureum

Dit middel werd bij wijze van natoets in 3-3% kg/ha enkele dagen vóór de opkomst
van worteltjes toegepast ter bestrijding van kiemende zaadonkruiden.
Gedurende ca een maand werd een goede onkruiddoding waargenomen. Straatgras
werd echter onvoldoende bestreden. Schade van enige praktische betekenis werd niet
vastgesteld, zodat tegen verlenging der reeds eerder verleende voorlopige ontheffing
geen bezwaar behoefde te bestaan.
e.

dimexan + OMU + BiPC

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in 6^ kg/ha enkele dagen vóór
de opkomst van stambonen, gladiolen en wortelen toegepast.
De onkruiddodende werking stelde in deze proeven teleur, omdat op het moment van
de bespuiting nog zeer weinig onkruid aanwezig was. Schade aan de gewassen van enige
praktische betekenis werd niet waargenomen.
Daar bekend is, dat het gebruik van dit herbicide op zwaardere, vochthoudende
gronden weinig risico inhoudt voor het gewas, behoeft tegen toepassing in stambonen
en gladiolen op deze grondsoorten evenwel geen bezwaar te bestaan, mits voldoende
onkruiden tijdens de behandeling aanwezig zijn.
f.

dinoseb carbonaat

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 5.3 kg/ha enkele dagen vóór
de opkomst van conservenerwten, stambonen, gladiolen en anemonen toegepast.
Bij de proeven in conservenerwten stelde het effekt teleur, hetgeen veroorzaakt werd
door het in de meeste proeven op het moment van uitvoering nog ontbreken van het
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onkruid. Een goedkeuring voor gebruik in dit gewas kon derhalve niet worden verleend.
In de overige drie gewassen werd op korte termijn een goede onkruiddodende werking
waargenomen, terwijl geen schade aan de gewassen werd geconstateerd. Voor toepassing
in deze gewassen kon het middel daarom wel worden goedgekeurd, mits door de fabri
kant voldoende toxicologische gegevens konden worden overgelegd.
g.

dimexan + IPC

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in 10 kg/ha enkele dagen vóór
de opkomst van bieten toegepast. Hoewel de onkruidbestrijding goed was, bleken de
bieten groeiremming van de bespuiting te ondervinden. Het middel kon niet worden
goedgekeurd.
h.

simazin + prometryn

Dit middel werd ter bestrijding van duist en zaadonkruiden in erwten in 1.1 kg/ha
enkele dagen vóór de opkomst van het gewas toegepast.
De onkruiddodende werking was goed en de schade aan het gewas niet van praktische
betekenis, zodat dit middel voor toepassing op zware grondsoorten voorlopig kon worden
goedgekeurd.
Voor de toepassing ter bestrijding van duist en windhalm in granen wordt verwezen
naar punt 3.
i.

triazine-derivaat

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in lJ^-2% kg/ha enkele dagen
vóór de opkomst van stambonen toegepast. Op lichte, humusarme gronden werd \y2,
op alle overige grondsoorten iyA kg/ha gebruikt.
Hoewel de onkruiddodende werking goed was, bleef over de fytotoxische werking
t.a.v. de bonen teveel onzekerheid bestaan en kon dit middel op grond van de beschik
bare gegevens niet worden goedgekeurd. Voortzetting van het onderzoek met dit middel
verdient echter aanbeveling. De betreffende fabrikant ging hiertoe echter niet over.
j.

triazine-derivaat + IPC

Dit gecombineerde produkt werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 4-5 kg/ha
enkele dagen vóór de opkomst van bieten toegepast. Op lichte, humusarme gronden werd
4 kg/ha, op alle overige 5 kg/ha gebruikt.
De onkruiddodende werking was goed, maar in verschillende proeven was van enige
groeiremming van de bieten sprake.
Het was dan ook niet mogelijk dit middel op grond van de beschikbare gegevens
reeds na één jaar van onderzoek goed te keuren. Daar het middel wel perspectieven
biedt voor de toepassing in bieten wordt het onderzoek in 1964 voortgezet.
k.

prometryn

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in y2-\ kg/ha enkele dagen vóór
de opkomst van wortelen toegepast, gevolgd door een herbehandeling met resp. y2 of
yA kg/ha over het gewas.
Op lichte, humusarme gronden werd y + y en in alle overige gevallen 1 + % kg/ha
gebruikt.

121

De onkruiddodende werking van dit middel stelde teleur, terwijl bovendien in de
meeste proeven opbrengstderving optrad, die mogelijk door onkruidconcurrentie werd
veroorzaakt. Het middel kon derhalve niet voor dit doel worden goedgekeurd.
1.

dichloorfenyl-methyl-methoxyureum

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in % - l kg/ha enkele dagen vóór
de opkomst van wortelen toegepast. Op lichte, humusarme grondsoorten werd % kg;
op alle overige gronden 1 kg/ha gebruikt.
De werking op kiemende onkruiden was goed en van lange duur. Op dalgrond ging
het effekt echter vrij snel verloren. Schade aan het gewas werd niet geconstateerd. Het
middel kon derhalve worden goedgekeurd.
Voor de toepassing van dit middel in tulpen wordt verwezen naar punt 3.
m.

dichlobenil

Dit middel werd uitsluitend op kleigrond ter bestrijding van zaadonkruiden in 4 kg/ha
enkele dagen vóór de opkomst van gladiolen toegepast.
De onkruiddodende werking was teleurstellend, terwijl bovendien onzekerheid bleef
bestaan inzake de fytotoxische werking op het gewas. Het middel kon derhalve niet
voor dit doel worden goedgekeurd.
n.

chloorfenyl-methyl-isobutinyl ureum

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden in 1^ kg/ha enkele dagen vóór
de opkomst van conservenerwten toegepast.
De onkruiddoding was niet geheel bevredigend. De erwten ondervonden weinig nadeel
van de behandeling.
Op grond van de teleurstellende werking op zaadonkruiden kon dit middel niet voor
toepassing in erwten op dit tijdstip worden goedgekeurd.
Voor de toepassing van dit middel kort nà opkomst van het gewas wordt verwezen
naar punt 3.

3.

a.

Middelen, die over of onder een gewas, c.q. op grotere onkruiden
worden toegepast

DNOC-zuur in vloeibare vorm

Dit middel werd ter bestrijding van jonge dicotyle onkruiden in 2 kg/ha op een
moment, dat het gewas 3-5 blaadjes had gevormd, in winter- en zomergranen toegepast.
De onkruiddodende werking van dit middel was niet in alle opzichten bevredigend,
terwijl het in de meeste proeven een nadelige invloed op het gewas (speciaal op de stro
opbrengst) had.
Dit middel kon derhalve niet worden goedgekeurd.
b.

2.4-dichloorpropionzuur

Van dit middel werd een tweetal produkten ter bestrijding van veelknopigen, muur
en kleefkruid in resp. 2.5 en 1.3 kg/ha bij een gewasontwikkeling van ca 15-20 cm in
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winter- en zomergranen toegepast. Het laagst gedoseerde produkt werd tevens in gras
land verspoten ter bestrijding van ridderzuring.
Het hoogst gedoseerde produkt gaf een goede onkruidbestrijding, maar zomergranen
bleken een behandeling niet zonder schade te verdragen. In deze gewassen moest de
dosering derhalve worden teruggebracht tot 2 kg/ha. Onder deze restrictie kan het
produkt worden goedgekeurd mits tevens voldoende toxicologische gegevens worden
overgelegd.
De onkruiddodende werking van het andere produkt was ook goed, maar zomertarwe bleek dusdanig gevoelig dat toepassing in dit gewas niet kon worden toegestaan.
In grasland bestreed dit middel de voorkomende ridderzuring goed, zodat de goedkeu
ring ook voor dit doel kon gelden.
In het algemeen kan worden gezegd, dat bij gebruik van dit type herbicide in granen
met enige opbrengstderving rekening moet worden gehouden.
Inzaai van ondervruchten is bij deze toepassing niet mogelijk.
c.

2.4 - d i c h l o o r p r o p i o n z u u r + M C P A

Ter bestrijding van muur, kleefkruid en veelknopigen werd dit herbicide in 3 kg/ha
bij een gewaslengte van 15-20 cm in winter- en zomergranen onderzocht.
Het effekt op de onkruiden was goed, maar omtrent de fytotoxische werking bleef
teveel onzekerheid bestaan. Deze combinatie kon derhalve niet worden goedgekeurd.
d.

MCPA + mediben

Ter bestrijding van veelknopigen, muur en kleefkruid werd een vijftal produkten op
deze basis ter keuring aangeboden. De totale hoeveelheid actieve stof liep uiteen van
1.1-1.4 kg/ha. De toepassing had in zomergranen bij een gewaslengte van 12-20 cm
plaats. Sommige inzenders hadden nl. voorkeur voor een toepassing bij 12-15 cm, andere
schreven 15-20 cm lengte van het graan voor.
De onkruiddodende werking van dit type herbicide was zeer goed. Eén der produkten
werd ook op zijn werking op kamille-soorten in wintergranen getoetst. Dit onkruid
werd vrij goed bestreden.
De fytotoxische werking op de granen liep echter per produkt nogal uiteen. Dit had
tot gevolg, dat slechts een drietal produkten voor gebruik in zomergranen werd goed
gekeurd, waarbij één produkt niet in zomertarwe mag worden toegepast.
In het algemeen geldt echter dat bij gebruik van dit type herbicide met enige op
brengstderving rekening moet worden gehouden. In granen met ondervruchten kunnen
deze middelen niet worden gebruikt.
Behalve in granen werd deze combinatie ook op sportvelden toegepast. Voor dit
toepassingsgebied bleken ze echter te weinig perspectief te bieden.
e.

MCPA + trichloorbenzoëzuur

Dit middel werd zodra het gewas na de winter zijn groei had hervat speciaal ter be
strijding van kamille-soorten in 1.2 en 1.4 kg/ha bij wijze van natoets in wintertarwe en
-gerst toegepast.
Een hoeveelheid van 1.4 kg/ha bleek minimaal noodzakelijk voor het verkrijgen van
een voldoende resultaat.
De granen bleken de behandeling niet zonder enige schade te verdragen. Vooral tarwe
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was gevoelig voor een bespuiting met dit middel. Met enige opbrengstderving dient
derhalve rekening te worden gehouden.
Behalve in granen werd dit middel ook op gazons en sportvelden als standaardmiddel
toegepast. De onkruiddodende werking was vrij goed; alleen madeliefje werd slecht
bestreden. De bestaande goedkeuring kon worden verlengd.
f.

MCPA + trichloorbenzoëzuur + mediben

Ter bestrijding van veelknopigen, muur en kamille-soorten werd dit middel bij een
lengte van het gewas van ca 15 cm in 1.2 kg/ha toegepast in wintertarwe, -gerst en de
drie zomergranen.
De onkruidbestrijding was goed. De genoemde wintergranen verdroegen de behan
deling goed; in zomergranen werkte dit herbicide echter te fytotoxisch. Het kon derhalve
alleen voor toepassing in wintertarwe en -gerst worden goedgekeurd. Met enige op
brengstderving dient evenwel rekening te worden gehouden. Ondervruchten verdragen
de behandeling niet.
g.

2. 4 - D a m i n e + m e d i b e n

Dit middel werd ter bestrijding van hardnekkige onkruiden, w.o. varkensgras, in resp.
1.4 en 2.8 kg/ha in het voorjaar op gazons en sportvelden onderzocht.
Het bestrijdingseffekt was goed en van lange duur. Ook varkensgras werd goed ge
dood. Madeliefje kwam in deze proeven zo weinig voor, dat het helaas niet mogelijk was
de gevoeligheid van deze onkruidsoort voor dit middel vast te stellen.
De grasmat werd in de meeste proeven enigszins geel, welk schadebeeld echter spoe
dig weer verdween.
Dit middel kon voor dit doel worden goedgekeurd.
h.

2.4 - D + 2. 4 - d i c h l o o r p r o p i o n z u u r

Dit middel werd ter bestrijding van muur, kleefkruid en veelknopigen in 2^, resp.
2 kg/ha bij een gewaslengte van 15-20 cm in wintergranen, resp. zomergranen toegepast.
Hoewel de onkruidbestrijding goed was bleken de gewassen in te ernstige mate- te zijn
beschadigd, zodat het onderzoek met dit middel niet tot een goedkeuring kon leiden.
i.

2.4 - D + M C P A

Dit middel werd ter bestrijding van muur en kleefkruid in 1.1 kg/ha bij een lengte
van het gewas van 15-20 cm in zomergranen toegepast. Enerzijds stelde de onkruiddodende werking teleur, anderzijds werkte het middel te fytotoxisch, zodat het niet kon
worden goedgekeurd.
In grasland werd ter bestrijding van boterbloem, paardebloem en akkerdistel een
soortgelijke groeistoffencombinatie als strooiprodukt en gebonden aan een mengmeststof
(16 + 8 + 8) in begin mei kort vóór de bloei van boterbloemen uitgestrooid.
Het resultaat op de onkruiden was zeer slecht, zodat ook dit middel niet kon worden
goedgekeurd.
j.

pyrazon

Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel in 3 kg/ha in bieten toegepast
op een moment waarop de cotyledonen volledig waren gestrekt.
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De onkruiddodende werking was bij deze toepassing even goed als bij toepassing
kort na het zaaien van het gewas. Er werd de voorkeur aan gegeven de bespuiting tussen
zaaien en opkomst te adviseren, mede omdat de tijd tussen spuiten na opkomst en het
opéénzetten vrij kort is.
k.

chloorfenyl-methyl-isobutinyl

ureum

Ter bestrijding van zaadonkruiden in een zeer jong kiemplantstadium werd dit middel
in 1 yA kg/ ha kort na de opkomst van conservenerwten toegepast.
De bestrijding van deze zeer jonge onkruiden was goed, zodat het effekt op dit tijdstip
van toepassing duidelijk beter was dan bij toepassing kort vóór de opkomst der erwten
(zie onder 2).
In enkele proeven werd echter schade aan het gewas geconstateerd, zodat een her
keuring van dit middel noodzakelijk werd geacht.
1.

1inur on

Ter bestrijding van zaadonkruiden, w.o. kruiskruid, werd dit middel in y2 of 1 kg/ha,
kort na het verwijderen van het winterdek in tulpen onderzocht.
De onkruidbestrijding was, ook t.o.v. kruiskruid, gedurende ca 3 maanden zeer goed.
De tulpen werden echter in ernstige mate beschadigd, zodat dit middel niet voor dit doel
kon worden goedgekeurd.
m.

isocyl (= broom-isopropyl-methvl-uracil)

Ter bestrijding van grassen werd dit middel onder tenminste 3 jaar oude appelbomen
in 1.6 kg/ha en op permanent braakliggende terreinen in 3.2 en 6.4 kg/ha in het voor
jaar toegepast.
In de fruitteelt werd een goede en langdurige bestrijding van kweekgras waargenomen.
De werkingsduur liep uiteen van 2 tot 5 maanden. In verband met de relatief grote
oplosbaarheid van dit middel en de vermoedelijk grote persistentie in de grond kon dit
middel niet worden goedgekeurd, alvorens het gedrag van de fruitbomen in 1964 is
gevolgd.
Op permanent braakliggende terreinen bleek een hoeveelheid van 6.4 kg/ha nodig
te zijn om een goed en langdurig effekt te verkrijgen. Verder bleek duidelijk dat voor
namelijk grassen werden bestreden, terwijl verschillende dicotyle onkruiden alsmede
mossen niet afdoende werden gedood. Een aanvullende behandeling na toepassing van
dit middel zal derhalve vaak nodig zijn. Het middel zal niet op de markt komen.
n.

ethyl-dipropylthiolcarbamaat

Ter bestrijding van kweekgras werd dit middel zowel in verspuitbare als in strooibare
vorm in 1.5-1.9 resp. 1.3-1.5 kg/ha onder tenminste 3 jaar oude fruitbomen en bessenstruiken in het voorjaar op zwarte grond toegepast en direkt hierna 5-10 cm diep inge
werkt.
Op lichte, humusarme gronden werd de laagst aangegeven dosering gebruikt, in alle
overige gevallen de hoogste.
De proeven onder fruitbomen werden bij wijze van natoets genomen.
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De bestrijding van kweekgras en andere grassen was zeer goed. Op zaadonkruiden
stelde het effekt echter teleur.
Schade aan de fruitbomen of de verschillende soorten bessen (rode, zwarte en kruis
bessen) werd niet waargenomen, zodat de goedkeuring voor dit middel voor beide ge
wassen kon gelden. Met het op de juiste wijze inwerken van het middel direct na de
toepassing staat of valt echter de goede onkruiddodende werking.
o.

trifluormethylfenyl-dimethylureum

Dit middel werd in 16 en 24 kg/ha op permanent braakliggende terreinen in het
vroege voorjaar op zeer jonge onkruidvegetaties toegepast.
Het middel voldeed aan de gestelde eisen en kan derhalve voor dit doel worden goed
gekeurd, zodra voldoende toxicologische gegevens beschikbaar worden gesteld.
Daar de hierboven genoemde hoogste dosering qua werking overeenkwam met
ca 25 kg/ha monuron en voor dit standaardmiddel als maximale gebruiksdosis 40 kg/ha
geldt, werd aan de goedkeuring de voorwaarde verbonden, dat de maximale gebruiksdosering van dit nieuwe middel naar evenredigheid moet worden verhoogd.
p.

s i m a z i n -f p r o m e t r y n

Ter bestrijding van duist in wintertarwe en -gerst èn van windhalm in rogge werd dit
middel in 0.8 kg/ha onderzocht na de winter, zodra de gewassen de groei hadden hervat.
De duist en windhalm werden goed bestreden, maar wintertarwe en -gerst werden
vrij ernstig beschadigd. Hoewel in deze proeven rogge veel minder gevoelig leek, waren
ook gegevens uit andere proeven beschikbaar, waar bij dit gewas beschadiging optrad.
Het was derhalve niet verantwoord dit middel voor dit doel goed te keuren.
q.

simazin

Dit middel werd in 0.4 kg/ha voor dezelfde doeleinden toegepast als de onder punt p
genoemde combinatie.
Hoewel dit middel duidelijk minder fytotoxisch werkte op het gewas kon het voor dit
doel toch niet worden goedgekeurd, omdat de bestrijding van duist en windhalm in de
gebruikte dosering onvoldoende was.
Ter bestrijding van zaadonkruiden werd dit middel verder in 5 kg/ha onder tenminste
3 jaar oude appelbomen op tevoren zwartgemaakte grond toegepast om de werking met
die van de toegestane dosering van 3 kg/ha te vergelijken.
De onkruiddodende werking was langdurig, terwijl de bomen geen schadebeelden
vertoonden. De gewenste verhoging van de gebruiksdosering voor dit middel in de
fruitteelt kon dan ook worden toegestaan.
r.

atrazin + amitrol + 2.4-D

Op permanent braakliggende terreinen werd dit middel in 12 kg/ha eind mei-begin
juni op een flink ontwikkelde onkruidvegetatie onderzocht.
De werkingsduur van dit middel viel enigszins tegen. Mossoorten bijv. legden een
totale ongevoeligheid aan de dag.
Door de betrokken industrie was de dosering echter inmiddels opgetrokken tot
16 kg/ha, zodat de voorlopige goedkeuring kon worden gehandhaafd.
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s.

chloor-IPC + amino dichloorbenzoëzuur

Dit middel werd in tulpen ter bestrijding van zaadonkruiden met name kruiskruid,
in 0.8 + 2.4 kg/ha toegepast op een moment, dat dit onkruid in voldoende mate in
kiemplantstadium aanwezig was.
In de proeven trad helaas te weinig kruiskruid op om de werking van dit middel
op deze onkruidsoort voldoende te kunnen beoordelen.
Daar het kruiskruid in 1963 zeer laat kiemde, waren de tulpen op het moment van
toepassing ook reeds vrij ver ontwikkeld. In alle proeven ontstond schade, welke in
2 gevallen vrij ernstig was. Het middel kon niet voor dit doel worden goedgekeurd,
maar zal in 1964 worden herkeurd.
t.

fenylazijnzuur

Ter bestrijding van krabbescheer (Stratiotes aloides L) in watervoerende sloten werd
dit middel in 3 kg/ha toegepast op een moment, dat de krabbescheerplanten voldoende
boven water uitstaken en reeds uitlopers hadden gevormd.
De onkruiddodende werking was zeer goed. Alvorens een goedkeuring voor dit middel
kan worden verleend zal eerst een gunstige uitspraak door de Commissie voor Phytopharmacie moeten worden gedaan inzake de toelaatbaarheid van dit middel in water.
u.

dichloorthiobenzamide

Dit middel werd ter bestrijding van zaadonkruiden zowel in verspuitbare als in
granulaire vorm in 6 kg/ha onder tenminste 3 jaar oude bessenstruiken en appelbomen,
alsmede in parken op tevoren zwartgemaakte grond onderzocht.
De onkruiddodende werking was zeer goed en van lange duur. Op overblijvende
grassen stelde het effekt echter in een aantal proeven teleur. Schade aan de desbetref
fende gewassen werd niet waargenomen, zodat dit middel voor de drie genoemde toe
passingsgebieden kon worden goedgekeurd.
Beide vormen werden in veel hogere doseringen, nl. 15, 20 en 25 kg/ha ook op
permanent braakliggende terreinen onderzocht. De korrelvorm werd op jonge, de verspuitbare vorm op flink ontwikkelde onkruiden toegepast. Alleen het strooibare produkt
bood voor dit doel enig perspectief.
De resultaten waren echter nog niet van dien aard, dat voor dit doel reeds goedkeuring
kon worden verleend. Het onderzoek op permanent braakliggende terreinen met laatst
genoemde vorm zal in 1964 worden voortgezet.
v.

paraquat, paraquat + simazin

en paraquat + diuron

Paraquat werd in 0.9 kg/ha ter bestrijding van grassen in boomgaarden en in 2.2 kg/
ha ter bestrijding van submerse waterplanten en krabbescheer in waterhoudende sloten
toegepast.
Alle genoemde toepassingen voldeden uitstekend.
In de fruitteelt moet echter bij aanwending in het voorjaar rekening worden gehouden
met een noodzakelijke herbehandeling in hetzelfde seizoen. De hiervoor geldende goed
keuring kon worden verlengd.
De goedkeuring voor gebruik in sloten kwam eerst tot stand nadat door de Werkgroep
Onkruidbestrijding TNO, Subgroep Watergangen een rapport was overgelegd t.b.v. de
Commissie voor Phytopharmacie met gegevens over het gedrag van het middel in water
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en de invloed hiervan op waterorganismen. Aan deze ontheffing werden een aantal
beperkende bepalingen verbonden.
Paraquat werd verder in combinatie met simazin, resp. in 0.9 + V/^ kg/ha in het
voorjaar onder tenminste 3 jaar oude appelbomen toegepast. De grassen, die op het
moment van uitvoering goed aan de groei waren, werden aanvankelijk goed bestreden,
maar vertoonden na 1 tot max. 2 maanden weer volop hergroei, zodat in de praktijk
een herbehandeling met bv. paraquat alleen nodig zou zijn. Zaadonkruiden werden
veel langer, nl. gedurende ca 2^ à 3 maanden bestreden. Er bestond geen bezwaar
tegen om de toepassing van deze combinatie op de gebruiksaanwijzingen te vermelden,
echter onder voorwaarde, dat op de korte werkingsduur op overblijvende grassen wordt
gewezen.
Tenslotte werd paraquat in 1.1 kg/ha in combinatie met diuron in 2.4 kg/ha ter be
strijding van kweekgras onder 3 jaar oude appelbomen in de herfst, toen de bomen in
rust waren, onderzocht. In deze proeven werden op één objekt beide componenten
gelijktijdig toegepast; in een tweede objekt werd in de herfst alleen paraquat gespoten,
gevolgd door een bespuiting met diuron in het vroege voorjaar vóór het uitlopen der
grassenvegetatie.
In het voorjaar van 1964 bleek het resultaat per proef vrij sterk uiteen te lopen. In
enkele proeven was het effekt op de grassen toen nog voldoende; in andere was het
effekt daarentegen uitgesproken onvoldoende. De toevoeging van diuron in de herfst
verbeterde het effekt niet. Deze proeven worden uiteraard nog verder in 1964 beoor
deeld alvorens een definitieve conclusie kan worden getrokken.
w.

dalapon, dalapon + diuron en dalapon + atrazin

Ter bestrijding van kweekgras onder tenminste drie jaar oude appelbomen werden de
genoemde middelen of combinaties in resp. 4.3 kg; 4.3 + 2.4 kg en 4.3 + 2.5 kg/ha
in de herfst van 1963, toen de bomen in rust waren, toegepast. De combinaties werden
op twee manieren verspoten, nl. beide componenten gelijktijdig in de herfst en alleen
dalapon in de herfst, gevolgd door een bespuiting met diuron of atrazin in het vroege
voorjaar van 1964.
Bij de waarnemingen in het voorjaar van 1964 bleek het resultaat op alle Objekten
nog zeer goed te zijn. De toevoeging van diuron of atrazin in de herfst leek op dat
moment nog niet of nauwelijks merkbaar. Pas in de loop van 1964 zal over het resultaat
van deze bespuitingen een definitief oordeel kunnen worden uitgesproken.
x.

chloorfenoxy-fenyl-dimethylureum

Dit middel werd in 2V2, 3% en 5 kg/ha ter bestrijding van zaadonkruiden in aard
beien kort na het uitplanten in de zomer van 1962 toegepast, toen de eerste onkruid
plantjes zichtbaar waren. Op gronden met een humusgehalte tot max. 3% werd 2JX en
3% kg/ha, op humusrijkere gronden werd 3% en 5 kg/ha gebruikt.
De onkruiddodende werking was reeds bij gebruik van 2}/2 en 3% kg zeer goed en
van lange duur. De aardbeien vertoonden in enkele proeven enige geelverkleuring aan
de bladranden, maar uit de resultaten van de in 1963 verrichte opbrengstbepalingen
bleek geen nadelige invloed van de behandeling op de opbrengst.
Dit middel, dat reeds voor gebruik in éénjarige aardbeien in het voorjaar op tevoren
zwartgemaakte grond was ontheven, kon derhalve ook voor toepassing in de zomer
vrij kort na het planten worden goedgekeurd.
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Behalve in aardbeien werd dit middel in prei onderzocht, kort na het uitplanten in
1962, toen de eerste onkruidkiemplantjes zichtbaar werden. Op lichte, humusarme
grondsoorten werd V/2 en 3% kg; op alle overige 3% en 5 kg/ha gebruikt.
De onkruiddodende werking was goed, terwijl uit de gedeeltelijk in 1963 uitgevoerde
opbrengstbepaling bleek, dat de prei de behandeling goed verdroeg. De reeds voor dit
middel geldende goedkeuring kon derhalve mede gelden voor de toepassing in uitgeplante prei.
ij.

prometryn

Dit middel werd in 1 kg/ha ter bestrijding van zaadonkruiden toegepast in uitgeplante prei bij een onkruidontwikkeling van 2-4 echte blaadjes.
De onkruiddodende werking was goed en van lange duur, vooral op grondsoorten
met veel organisch materiaal.
Uit de gedeeltelijk in 1963 uitgevoerde opbrengstbepaling bleek, dat hoogstens op
humusarme grondsoorten van enige nadelige invloed op de prei sprake was. Deze was
echter niet van praktische betekenis.
Op grond van deze uitkomsten kon dit middel voor dit doel worden goedgekeurd.

CONTROLE OP DE NALEVING VAN DE WET
OP DE BESTRIJDINGSMIDDELEN
(Dr. K. Hartsuijker)
De controle-werkzaamheden werden op de gebruikelijke wijze en met een onveran
derde personeelsformatie voortgezet. Het effekt van de doorgevoerde motorisering was
duidelijk merkbaar.
De omvang van het werk moge blijken uit bijgaande tabel.

aantal rapporten
aantal bezochte adressen
aantal afgelegde bezoeken

totaal over de
jaren 1954 t/m
1962 (9 jaar)

1963

totaal over
10 jaar

51593
6750
57225

4012
5164
8583

55605
7327
65808

In deze cijfers zijn niet begrepen de bezoeken die afgelegd werden bij 265 gemeenten,
teneinde te controleren op welke wijze de afgifte van middelen ter bestrijding van ratten
aan particulieren geschiedde. Het was nl. op vele plaatsen gebleken, dat dit geschiedde
in volkomen niet-geëtiketteerde verpakkingen. Dit euvel bleek, vooral in de provincies
Noord-Brabant en Limburg, inderdaad vrij algemeen voor te komen. Wij menen te
mogen veronderstellen, dat als gevolg van deze bezoeken, op de meeste plaatsen de
wettelijke voorschriften voortaan zullen worden opgevolgd.
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De mutaties bij de controle-adressen waren zodanig, dat het aantal reëele adressen
in 1963 steeg van 4630 tot 4790. Voor een groot deel is dit het gevolg van het feit, dat
enkele groepen (zaadwinkels, bloemisten) tot nog toe niet zo systematisch waren opge
zocht. Bij sommige van deze adressen is de omzet aan bestrijdingsmiddelen, zij het
grotendeels in kleinverpakking, niet onaanzienlijk.
In verband met de komst van de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet, waarbij ook enkele
groepen middelen, die tot nog toe niet onder een wettelijke regeling vielen, zullen worden
opgenomen, is nogal wat aandacht besteed aan het noteren van dergelijke middelen, die
in de praktijk werden aangetroffen. Vooral in de categorie „spuitbussen" blijkt dit aantal
niet onbelangrijk te zijn.
De opberging van de middelen bij handel, loonspuiters e.d. bleek op verschillende
plaatsen nog beslist onvoldoende. Het zal dan ook zeer nuttig zijn, dat de nieuwe wet
op dit punt veel stringenter voorschriften gaat geven. In veel gevallen werd ons advies
gevraagd en gegeven betreffende verbouwingen e.d. Nu wij met deze werkzaamheden
10 jaar bezig zijn, is het wel overduidelijk dat er iets wezenlijk veranderd is. Was het
in 1954 nog mogelijk om in kort tijdsbestek een lange lijst van ergerlijke gevallen bijeen
te brengen, thans is dit vrijwel niet meer mogelijk en de mate van ergerlijkheid van de
nog gevonden gevallen is ook aanzienlijk minder. Het merendeel van de gevallen betreft
bovendien adressen waar met de huidige oude wettelijke maatregelen weinig te bereiken
is. Wanneer het moet gaan met overreding en een beroep op verantwoordelijkheid,
wordt er tijdens het bezoek van de controleur wel veel beloofd, maar het effekt van
al die beloften blijkt bij een tweede bezoek meestal maar matig te zijn.
De illegale handel in bestrijdingsmiddelen was van uiterst geringe omvang. De in de
onderzochte controle-monsters aangetroffen afwijkingen van enigszins belangrijker aard,
waren van de orde van grootte als aangetroffen in vorige jaren.
De regel, dat goedkeuringen geen langere geldigheidstermijn hebben dan 10 jaar, bleek
een uiterst nuttige maatregel te zijn, waardoor een sanering van het sortiment bestrij
dingsmiddelen mogelijk is. Deze sanering was in 1963 gevorderd tot goedkeuringsnum
mer 859. Van deze 859 middelen bleek 60% niet terug te keren. Deze 859 middelen
werden goedgekeurd in de periode 1949 t/m 1953.
Daarnaast bestaan er nog 713 goedkeuringen uit de periode 1954 t/m 1958. Deze
zullen in de jaren 1964 t/m 1968 worden gesaneerd.
In de periode van 1959 t/m 1963 werden 970 goedkeuringen afgegeven. In dit aantal
zitten 348 goedkeuringen van oudere middelen, de overige 622 zijn nieuw.
Eind 1958 waren er 1572 goedkeuringen, eind 1963 was dit aantal toegenomen tot
1683, dus een vermeerdering van 111 in 5 jaar. Dat vormt per jaar een toename van
slechts 1 Yi%.
Deze cijfers geven een interessant beeld van het onderhavige terrein. Het is een
beeld van sterke veranderingen in soorten en merken, maar slechts een zeer geringe
toename van het totale aantal.
Overigens moet hierbij nog worden opgemerkt, dat de cijfers slechts betrekking hebben
op een formele zaak, nl. het bestaan van een rechtsgeldige goedkeuring. Dit is heel iets
anders dan het in de handel zijn van de middelen. Er zijn steeds verschillende middelen,
waarvan wel een rechtsgeldige goedkeuring bestaat, maar waarvan bekend is, dat zij
niet meer verhandeld worden. In de door de Plantenziektenkundige Dienst uitgegeven
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Bestrijdingsmiddelengids zijn deze middelen gemerkt met een sterretje. Voor dergelijke
middelen betekent de sanering na tien jaar dan ook slechts de formele constatering van
een reeds lang bekend feit.
Slechts een uitvoerige marktanalyse, voor het doorvoeren waarvan ons de gegevens
ontbreken, zou kunnen aantonen welke de werkelijke situatie is. Van verschillende
middelen is bekend, dat het continueren van de goedkeuring slechts dient om een
resterende voorraad te ruimen aan enkele overgebleven klanten.
Indien wij al deze overwegingen betrekken bij de hiervoor gegeven cijfers, zou het
heel goed mogelijk zijn, dat blijken zou dat de geringe toename van \l/i%, die hiervoor
werd vermeld, kleiner zou zijn of zelfs omslaan in een zekere afname van het sortiment.
Er is dus een zeer sterke wisseling wat betreft het aantal merken, naast een zekere
toename van het aantal soorten middelen, maar het totaal verandert weinig of niet.
Deze merkwaardige dynamiek onderstreept alleen maar de stelling, dat de controle op
dit alles slechts door zeer gespecialiseerde controlerende ambtenaren met vrucht zal
kunnen geschieden.
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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 1963-'64 werden in het laboratorium 8703 zaailingen getoetst op vat
baarheid voor de gewone vorm van wratziekte. Bovendien voerden wij een hertoetsing
uit voor 152 zaailingen, die dit jaar in de Voorbeproeving I zullen worden opgenomen.
Voor het genetisch onderzoek van Dr. Ir. B. Maris werden 117 zaailingen getoetst
volgens de oude methode van Spieckermann.
Bovendien werden voor hem 419 zaailingen getoetst op resistentie tegen biotype 6
van de wratziekte (voorkomende in West-Duitsland (Sauerland) ).
Alle onderzoeken, behalve die voor de Heer Maris, hebben wij volgens de nieuwe
methode van Spieckermann uitgevoerd; gezien de gunstige resultaten van voorgaande
jaren, durfden wij wel geheel tot de nieuwe methode met vooraf vochtig gemaakt
infektiemateriaal over te gaan.
Ook hebben wij een vergelijkende proef uitgevoerd van ong. 5000 monsters tussen
de nieuwe methode van Spieckermann met een door de Bundesanstalt te Braunschweig
aangeprezen methode. Hierbij werden hele aardappels op roestvrije spijkers gestoken
en deze met een penseel bestreken met een papje van gedurende 14 dagen vochtig
gehouden wratziektekompost. Hoewel de proef niet ongunstig is uitgevallen zien wij
er toch geen merkbare verbetering in.
De strijd tegen het wegrotten van de gesneden stukjes, duurt nog steeds voort. Enige
verbetering hebben wij al bereikt door de stukjes na het snijden 1 x 24 uur te laten
indrogen en eerst daarna te infekteren. Na overleg met het Pflanzenschutzamt te Münster
(Westf.) zullen wij trachten om de kweekruimte nog veel droger te houden en alleen
de eerste week, gedurende welke de infektie moet hebben plaats gehad, iets meer water
te geven.
A a r d a p p e l c y s t e n a a l t j e , Heterodera rostochiensis W r
In het seizoen 1963-'64 werden 3372 nieuwe aardappelzaailingen in drievoud op
hun resistentie tegen het aardappelcystenaaltje, biotype A, onderzocht; hiervan werd
52.6% resistent en 47.4% vatbaar bevonden. Bij de berekening van dit percentage
hebben wij rekening gehouden met de zaailingen, die voor de tweede maal waren inge
zonden en met degene, waarvan de uitslag onbeslist werd.
Een tiental kwekers houdt zich bovendien bezig met het kweken van resistente zaai
lingen tegen het aardappelcystenaaltje, biotype B; hiervoor worden kruisingen verricht
met Solanum kurtzianum. Door ons werden 49 zaailingen op hun resistentie onderzocht
en 12 werden voorlopig resistent bevonden.
Met "voorlopig resistent" willen wij zeggen, dat wij eerst na een driejarig onderzoek
een definitief oordeel uitspreken.
Van 13 kweker ontvingen wij 357 zaailingen, afkomstig van kruisingen met Solanum
verne'i, waarvan resistentie tegen AM (biotype C) is te verwachten. Van die kwekers,
die op ons verzoek 5 knollen per zaailing zonden, hebben wij 2 knollen op biotype A
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gezet en 3 knollen op biotype C. Aldus werden 125 zaailingen op biotype A en C gezet
en 232 zaailingen op biotype C.
Van de 357 zaailingen werd bij de toetsing met de hiervoor gebruikte cystenherkomsten 35% als voorlopig resistent tegen biotype C aangemerkt. De uitslag van het onder
zoek blijkt echter afhankelijk te zijn van de herkomst van biotype C waarmede de
toetsing wordt uitgevoerd. Door deze complicatie zal de methodiek van het resistentieonderzoek in 1964 zekere wijzigingen moeten ondergaan. Ook de gedachte, dat resis
tentie tegen biotype C automatisch resistentie tegen biotype A geeft, werd in een aantal
gevallen gelogenstraft. Bij het verstrekken van de toetsingsresultaten aan de kwekers
werden deze controversen hun apart medegedeeld.
Aardbeivirusonderzoek
Voor de N.A.K.-B. hebben wij in 1963 37 aardbeiklonen à 5 of 10 planten op de
aanwezigheid van virussen onderzocht; bovendien werden voor het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen 15 planten hertoetst.
Voor dit onderzoek wordt uitsluitend van de blad-ent-methode gebruik gemaakt, die
zeer betrouwbaar is.
Met de voor ons nieuwe Fr. vesca variëteiten U.C. 1 en V.S. 1, die wij het vorige
jaar ontvingen, hebben wij goede resultaten bereikt; daarom hebben wij er een grote
vermeerdering van opgekweekt.
D r o o g r o t i n a a r d a p p e l e n , Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc.
Voor het Instituut voor Rassenonderzoek voeren wij telken jare een onderzoek uit
naar de vatbaarheid van aardappelrassen voor droogrot. Daarbij worden nieuwere rassen
vergeleken met oudere rassen, waarvan de meer of mindere resistentie bekend is. Dit
jaar werden 45 rassen beoordeeld en deze werden in drie categoriën van vatbaarheid
ingedeeld.
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WETTELIJKE MAATREGELEN
(Ir. A. C. Leendertz)
BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELMOEHEID
Heterodera rostochiensis Woll.
1.

Algemeen

De bestrijding van de aardappelmoeheid is wettelijk geregeld bij het Besluit bestrijding
aardappelmoeheid; dit in 1952 uitgevaardigde Besluit diende ter vervanging van de uit
1949 daterende Wet bestrijding aardappelmoeheid.
Behalve de indirecte bestrijdingsmethode welke voortvloeit uit de wettelijke voor
schriften, bestaat de laatste jaren ook een directe bestrijdingswijze, nl. het telen van
A.M.-resistente rassen.

2.

De wettelijke voorschriften en de hierop uitgeoefende controle

a.

Vruchtwisseling aardappelteelt landbouwgronden

De teelt van aardappelen is verboden op grond waar zich de 2 voorgaande jaren
aardappelplanten hebben bevonden.
De controle op dit voorschrift vindt plaats door het in kaart brengen van de aard
appelpercelen en vergelijking met de kaarten van de 2 vorige jaren. Hierbij geconsta
teerde vermoedelijke overtredingen worden voor onderzoek doorgegeven aan de A.I.D.
Zoals gewoonlijk is ook in 1963 het karteringswerk uitgevoerd door de P.D., het
Landbouwschap en enige gewestelijke keuringsdiensten van de N.A.K. De A.I.D. heeft
bij het onderzoek van de vermoedelijke overtredingen 1881 processen-verbaal opgemaakt
(in 1962 : 2475).
b.

Vruchtwisseling aardappelteelt tuinen

Voor de tuinen gelden dezelfde vruchtwisselingsvoorschriften als voor landbouwpercelen, doch bovendien is de bepaling van kracht dat jaarlijks niet meer dan een derde
deel van de tuin met aardappelen mag worden beteeld.
Voor tuinen in enkele exportgebieden en ook voor een groot aantal volkstuincom
plexen geldt een regeling, waarbij de teelt van aardappelen slechts is toegestaan, indien
deze wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen voorkomende op een door of
namens de P.D. vervaardigde schets.
Bij de controle op de aardappelteelt in tuinen zijn door de A.I.D. 1066 processenverbaal opgemaakt (in 1962 : 607).
c.

Vruchtwisseling aardappelen/bloembollen enz.

Het is verboden bloembollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten te telen op
grond waar zich hetzelfde jaar of de twee voorgaande jaren aardappelplanten hebben
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bevonden. Voor een groot aantal gemeenten, waar jaarlijks na het aardappelgewas wordt
bemonsterd of waar de kans op besmetting met aardappelmoeheid praktisch uitgesloten
moet worden geacht, geldt een collectieve ontheffing van dit verbod.
In de gemeenten waar geen collectieve ontheffing van kracht is, worden de percelen
met bloembollen, boomkwekerijgewassen of vaste planten tegelijk met de aardappel
percelen in kaart gebracht en daarna ook vergeleken met de karteringskaarten van de
2 voorgaande jaren, om aldus overtredingen op te sporen. De geconstateerde vermoe
delijke overtredingen worden door de A.I.D. onderzocht; in 1963 zijn hierbij 36 pro
cessen-verbaal opgemaakt (in 1962 : 62).

d.

Maatregelen in een tweetal

belangrijke exportgebieden

In de bollenstreek van Noord- en Zuid-Holland en in het boomkwekerijcentrum Opheusden is de aardappelteelt verboden. Ontheffingen van dit verbod worden verleend
wanneer de teelt en export van bloembollen, resp. boomkwekerijgewassen niet in gevaar
worden gebracht.
Bij de door de A.I.D. uitgevoerde controle op de naleving van het teeltverbod zijn
in de bollenstreek 119 processen-verbaal opgemaakt, in Opheusden 39 (in 1962 resp.
106 en 9).

e.

Maatregelen voor besmette grond

Op met aardappelmoeheid besmette grond is de teelt verboden van de volgende ge
wassen:
I. aardappelen en tomaten;
II. bloembollen, boomkwekerijgewassen, stekbieten, koolplanten, preiplanten en ander
voortplantingsmateriaal dat met aanhangende grond wordt gerooid.
De controle hierop vindt plaats door de A.I.D., in een aantal gebieden geassisteerd
door de P.D.
In gevallen van overtreding met aardappelen of tomaten wordt door de A.I.D. proces
verbaal opgemaakt, tenzij de teler de gewassen vroegtijdig rooit. Op besmette grond
geteelde bloembollen, boomkwekerijgewassen en ander verboden voortplantingsmateriaal
moeten in elk geval worden verwijderd.
In 1963 werden in totaal 470 processen-verbaal opgemaakt (in 1962 : 335).

3.

A.M.-resistente rassen (zie ook punt 4c)

A.M.-resistente rassen hebben niet alleen het voordeel dat zij niet worden aangetast
door een in de grond aanwezige besmetting, zij zijn tevens in staat de besmetting af te
breken. Het is duidelijk dat deze laatste eigenschap hen ook uitermate geschikt maakt
voor uitplant op percelen, waarin nog slechts een lichte, niet aantoonbare, besmetting
voorkomt.
De thans in gebruik zijnde A.M.-resistente rassen bezitten alleen resistentie tegen het
biotype A van het aardappelcystenaaltje. Voor met andere biotypen besmette percelen
bieden zij derhalve nog geen oplossing.
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De tot het verkeer toegelaten A.M.-resistente rassen worden genoemd in de jaarlijks
door de Rijkscommissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor landbouwgewassen
uitgegeven A.M.-lijst. Op de A.M.-lijst 1963 kwamen 20 rassen voor, t.w. 16 fabrieksrassen en 4 consumptierassen.
Van de meest verbouwde A.M.-rassen doet de praktijkwaarde weinig of niets onder
voor die der vanouds geteelde vatbare rassen. Dit blijkt o.m. uit de resultaten van de
proefvelden, welke in samenwerking met het I.V.R.O. op diverse plaatsen in het land
zijn aangelegd.
Voor het wederzijds uitwisselen van gegevens wordt regelmatig contact gehouden met
de kwekers der A.M.-rassen.
4.

Ontheffingen

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

van

de vruchtwisselingsvoorschriften voor aardappelen

In het vroege aardappelgebied in Noord-Holland mocht zoals voorheen een 1 : 2 teelt
worden toegepast, indien de aardappelen in 1961 voor 20 juli waren gerooid. In enkele
kleinere gebieden binnen het 1 : 2 gebied was weer een 1 : 1 teelt mogelijk, eveneens
bij rooien voor 20 juli.
Met ingang van 1964 zal deze collectieve ontheffing voor het grootste gedeelte van
het vroege aardappelgebied worden ingetrokken; een tweetal polders zullen slechts
overblijven waar nog een 1 : 2 teelt mogelijk is. De 1 : 1 gebieden blijven bestaan,
echter met als rooidatum 10 juli.
In de rest van het land is bij vroeg rooien ook een 1 : 2 teelt mogelijk; als rooidatum
geldt dan 28 juni, in het noorden 6 juli. In 1963 werden hiervoor 338 ontheffingen
verleend (in 1962 : 366).
Landelijk bestond weer de mogelijkheid ontheffing van de vruchtwisselingsvoorschrif
ten te verkrijgen in gevallen welke voldoen aan hiervoor vastgestelde richtlijnen. In
totaal werden 1687 aanvragen ingediend; hiervan konden 1505 worden toegewezen,
terwijl 182 of 10.8% werden afgewezen (in 1962 : 1468 aanvragen, waarvan 260 of
17.7% werden afgewezen).
De toewijzingen werden verstrekt volgens onderstaande specificatie:
Nieuwe grond
Verbetering blijvend grasland
Jonge boomgaard
Herindeling bedrijf
Ruilverkaveling
Vloeivelden
Diversen
Totaal

1963
125
346
210
660
28
57
79
1505

1962
154
426
182
271
40
53
82
1208

De toename van het aantal ontheffingen voor herindeling van het bedrijf is het gevolg
van het streven der boeren om te komen tot grotere percelen, dit in verband met de
zich uitbreidende mechanisatie op de bedrijven. Hiermee samenhangende ontheffingsaanvragen werden soepel beoordeeld. In 1964 zal evenwel het verlenen van ontheffing
voor bedrijfsherindeling in hoge mate afhankelijk worden gesteld van het telen van een
A.M.-resistent ras.
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De totale oppervlakte waarvoor ontheffing werd verleend bedroeg 1542 ha (in 1962 :
1143 ha).
b.

van de voorschriften voor de teelt van bloembollen,
b o o m k w e k e r ij g e w a s s e n e n v a s t e p l a n t e n n a a a r d a p p e l e n

Van het verbod bloembollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten te telen binnen
2 jaren na een aardappelgewas, kan buiten de gemeenten waar een collectieve ontheffing
van kracht is, in individuele gevallen ontheffing worden verkregen, meestal na vooraf
gaand grondmonsteronderzoek.
In totaal werden 691 ontheffingen verleend (in 1962 : 663).
c.

voor d e teelt van A.M.-resistente rassen o p besmette grond

Van het verbod aardappelen te telen op besmette grond wordt ontheffing verleend
voor A.M.-resistente rassen.
Als voorwaarde voor het telen van een A.M.-ras op besmette grond geldt, dat het
betrokken perceel tenminste 5 jaren moet zijn besmet verklaard, tenzij de aardappelen
bestemd zijn voor verwerking in een aardappelmeelfabriek, in welk geval de ontheffing
3 jaar eerder kan worden verkregen. Nadat eenmaal een ontheffing is verleend kan
3 jaren nadien opnieuw ontheffing worden aangevraagd, hetgeen dus betekent dat een
1 : 3 vruchtwisseling kan worden toegepast.
Het grootste aantal ontheffingen werd wederom verleend voor fabrieksrassen. De
meest verbouwde rassen waren: Karna 55-22, Loman 53-123, Haaima 54-19-6, Kroeze
55-398 en C.I.V. ATT 225. Van de consumptierassen nam het ras Amaryl het grootste
areaal in.
Voor de teelt van A.M.-resistente rassen in tuinen geldt een collectieve ontheffing.
Voorwaarde is hierbij dat een 1 : 3 vruchtwisseling in acht moet worden genomen.
Verder mag niet meer dan een derde deel van de tuin met een A.M.-ras worden beplant,
met een maximum van 3 are.
Percelen welke met andere biotypen dan het biotype A besmet zijn, komen niet voor
een ontheffing voor een A.M.-resistent ras in aanmerking.
5.

Grondmonsteronderzoek

De opsporing van aardappelmoeheid vond behalve door gewascontrole weer plaats
door grondmonsteronderzoek. Naast de A.M.-laboratoria van de P.D. en enige keurings
diensten van de N.A.K, werden van 1 september 1963 af ook monsters onderzocht
door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Per
1 januari 1964 wordt het A.M.-laboratorium van de P.D. opgeheven en zal het onder
zoek hetwelk daar tot dusver werd uitgevoerd volledig door het Bedrijfslaboratorium
worden overgenomen.
De volgende aantallen monsters werden onderzocht:
1963
50328
43998
18104
Totaal 112430

Plantenziektenkundige Dienst
Keuringsdiensten van de N.A.K.
K. .
Bedrijfslaboratorium

1962
77255
48088
125343
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BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELWRATZIEKTE
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
De wettelijke voorschriften ten aanzien van de bestrijding van de aardappelwratziekte
werden niet gewijzigd. Voor een aantal vatbare rassen geldt een landelijk teeltverbod.
Enkele andere rassen, waaronder Eigenheimer, Bintje en Eersteling, mogen in bepaalde
gebieden niet worden verbouwd. (Een volledige opgave van de verboden rassen is opge
nomen in het jaarboek 1961, pag. 158/159). Nieuwe gevallen van wratziekte werden
in 1963 niet gevonden.
Het ligt in de bedoeling te onderzoeken hoe de besmettingstoestand is op enige per
celen waarin vroeger wratziekte is gevonden.

BESTRIJDING VAN DE ASPERGEVLIEG
Platyparea poeciloptera (Schrank)
(ir. M. van der Vliet)
Evenals in de voorgaande jaren werd door ambtenaren van de Algemene Inspectie
Dienst controle uitgeoefend op een juiste naleving van het Besluit bestrijding aspergevlieg 1958 (Stb. 176). Dit besluit is wat betreft de toepassing van artikel 3 van kracht
in de gemeenten: Arcen en Velden, Beesel, Belfeld, Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden,
Horst, Kessel, Maasbree, Meerlo, Neer, Overasselt, Sevenum, Swalmen, Tegelen, Venlo,
Venray, Wanssum en Wijchen.
De gebruiksgerechtigde van een terrein gelegen binnen een der hierboven genoemde
gemeente en waarop zich aspergeplanten bevinden, al dan niet bestemd om te worden
gestoken, is verplicht gedurende het tijdvak van 15 juni tot 1 december door de aspergevlieg aangetaste stengels, zodra de aantasting zich openbaart, geheel uit te trekken of
af te snijden en onmiddellijk daarna te vernietigen.
Hoewel soms verbaliserend moest worden opgetreden, werd deze bestrijdingsmaatregel
in het algemeen op de juiste wijze en tijdig uitgevoerd.
Tijdens waarnemingen over het voorkomen van de aspergevlieg in de gemeente
Bergen (L.), werd op enige velden een lichte aantasting van de aspergevlieg vastgesteld.
Hierdoor is het noodzakelijk in 1964 de gemeente Bergen aan te wijzen als gemeente
waarin artikel 3 van het Besluit bestrijding aspergevlieg van kracht wordt.

BESTRIJDING VAN DE COLORADOKEVER
Leptinotarsa decemlineata (Say)
Liep in 1961 en 1962 het aantal gevonden coloradokevers reeds sterk terug, in 1963
was dit nog in aanzienlijker mate het geval. De langdurige en strenge winter zal hierbij
een belangrijke rol hebben gespeeld, daar aangenomen mag worden dat veel kevers in
deze periode zijn omgekomen.
Het noorden en westen van het land waren nagenoeg vrij van kevers. In het zuiden
en oosten van het land werden besmettingen gevonden, doch de aantastingen waren van
slechts geringe aard.
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De tijdstippen van de eerste vondsten der verschillende ontwikkelingsstadia waren
gedurende de laatste 3 jaren als volgt:
winterkevers
eitjes
verpoppingsrijpe larven
zomerkevers

1961
25/3
13/5
27/6
18/7

1962
2/5
9/6
2/7
17/7

1963
31/5

10/6
26/6
19/7

Vluchten of aanspoelingen werden niet gemeld.

BESTRIJDING VAN DE KERSEVLIEG
Rhagoletis cerasi L.
(H. van Vugt)
Op grond van het Kersevliegbesluit 1955 is de gebruikelijke controle uitgeoefend
op het voorkomen van aantasting door de kersevlieg.
Deze controle werd in boomgaarden en in particuliere tuinen door ambtenaren van
de Plantenziektenkundige Dienst uitgevoerd, aan de grens en op veilingen en markten
door ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst.
Er zijn op één uitzondering na vliegen noch larven gevonden. Alleen te Aalten is
éénmaal één vlieg geconstateerd.
Hoewel de slechte weersomstandigheden tijdens de vluchtperiode in 1963 en enkele
voorafgaande jaren ongetwijfeld remmend hebben gewerkt, zal zeker ook de jarenlange
intensieve voorlichting in de gebieden waar aantasting voorkomt, hebben bijgedragen
tot het sporadisch optreden van de kersevlieg.
Ook in 1963 is in Limburg begin juni in een aantal regionale dag- of weekbladen
een persbericht over de bestrijding opgenomen, terwijl tevens aan de beide fruittelers
organisaties een waarschuwingsbericht is gezonden.
Te Uden heeft de veiling per circulaire de bestrijding gestimuleerd. Voor Aalten e.o.
werd extra propaganda ter bestrijding van de kersevlieg in 1963 niet meer nodig geacht.
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IN- EN UITVOERINSPECTIE
(Seizoen 1963 - 1964)
(Ir. J. A. J. Veenenbos, J. Leeuwenburgh)

POOTAARDAPPELEN
Export
De gemiddelde opbrengst per ha was hoog. Bovendien behoefde de N.A.K, slechts
een gering percentage van de percelen af te keuren (3% in '63 tegen 10% in '62 en
17% in '61). Er was dit seizoen dan ook een ruim aanbod van pootgoed. De prijzen
lagen op een laag niveau.
De uitvoer kwam betrekkelijk laat op gang. Eerst in de tweede helft van oktober
begon deze op een hoog toerental te draaien om met 103.000 ton in november een
record te bereiken wat betreft het maandcijfer.
In december werd de export enkele malen door een vorstperiode gestagneerd. Bij het
pootgoed dat kort voor Kerstmis per spoor werd verladen, ontstond gedurende het
transport veel vorstschade.
In januari was het weer enkele weken zeer geschikt om te exporteren. Hiervan konden
net de verschepingen naar Egypte profiteren, die door omstandigheden dit seizoen
abnormaal laat plaats vonden.
In het voorjaar bedroeg de uitvoer ongeveer de helft van die in een normaal jaar.
Er kwam dan ook een bijzonder groot kwantum pootgoed bij het Stopa terecht
(85.000 ton).
De inspecties leverden geen bijzondere moeilijkheden op. De gezondheidstoestand
en de houdbaarheid van het pootgoed waren in het algemeen goed. In totaal werden
1245 partijen afgekeurd of wel gemiddeld 1 afkeuring per 188 ton geëxporteerd poot
goed. In onderstaand overzicht is aangegeven hoeveel procent de afkeuringen voor de
besproken ziekte uitmaakten van het totaal aantal afkeuringen.
P h y t o p h t h o r a (7%) gaf weinig moeilijkheden. Vooral van de partijen, die vroeg
in het seizoen waren geplombeerd, moesten er een aantal worden afgekeurd.
Ten aanzien van de R h i z o c t o n i a - ziekte is er sprake van enige verbetering
in de algemene situatie. Hiertoe zullen de door teler en handelaar genomen maatregelen
stellig hebben bijgedragen. Dat deze aandacht echter niet mag verslappen en zelfs nog
moet worden geïntensiveerd, wordt wel bewezen door het grote aantal afkeuringen
(24%) dat in verband met te zware Rhizoctonia-aantasting moest worden gemaakt.
Vooral in bepaalde streken doet deze ziekte ook economisch bezien veel schade.
Het aantal afkeuringen voor schurft (8%) viel dit seizoen mee.
D r o o g - e n n a t r o t (12%) werden regelmatig aangetroffen. Natrot kwam vooral
voor bij partijen afkomstig van zandgrond die enige tijd opgeslagen hadden gelegen.
Anders was het gesteld met m e c h a n i s c h e b e s c h a d i g i n g . Dit seizoen had
25 % van de afkeuringen hierop betrekking. Enkele grote partijen waren zelfs zo ernstig
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beschadigd dat het onbegonnen werk was om deze partijen voor plombering gereed
te maken.
Een aantal partijen was als gevolg van het (te) vroege rooien nogal vellerig en
daardoor minder goed houdbaar.
In enkele districten werden bij partijen van het ras Bintje veel knollen met diepe
groeisc keuren aangetroffen. Alvorens zulke partijen voor export in aanmerking
kwamen, moesten dergelijke knollen eerst door oversorteren worden verwijderd.
Te veel a a n h a n g e n d e g r o n d (9%) leverde nogal eens moeilijkheden op, in
het bijzonder bij uitvoer naar landen die op dit punt strenge eisen stellen.
Import
Van een partij van 50 ton Red Pontiac afkomstig uit U.S.A. bleek ongeveer 5% van
de knollen te zijn aangetast door een hier onbekende ziekte, F u s a r i u m tr i c h othecioides. De aangetaste poters zijn zo goed mogelijk uitgezocht. Te velde konden
naderhand geen bijzonderheden worden waargenomen.

CONSUMPTIEAARDAPPELEN
Export
De weersomstandigheden waren zodanig dat de oogst van vroege aardappelen onge
veer één week later viel dan normaal. Toch waren de prijzen vanaf het begin van het
seizoen laag en was er weinig animo voor export. Tot de eerste week van augustus
bedroeg de uitvoer slechts 2.800 ton.
De oogst van middenlate en late rassen werd door goed weer begunstigd, zodat de
aardappelen overwegend vrij droog en schoon konden worden binnengereden.
Ook elders in Europa viel de opbrengst erg mee. De export bleef dan ook van geringe
betekenis, totdat in oktober en november een tijdelijke exportpremie wat meer leven
in de handel bracht. Daarna bleef er sprake van export, doch de omvang daarvan was
gezien de voorraad te gering. In maart kwam het Produktschap voor Aardappelen
daarop met een regeling, waarbij teler en handelaar in de gelegenheid werden gesteld
partijen, die voldeden aan de voorwaarden die bij uitvoer naar België worden gesteld,
ter overname aan te bieden. Deze partijen werden gedenatureerd door besproeiing met
een oplossing van methyleenblauw en daarna tot veevoer bestemd. De administratieve
zijde van de regeling lag in handen van het Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau.
De controle op de kwaliteitseisen en op de denaturatie werd verzorgd door de P.D.
De werkzaamheden zijn zonder moeilijkheden verlopen. In totaal werd 11.500 ton
geïnspecteerd.
Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de exportinspecties. In totaal
werden bijna 1500 partijen afgekeurd, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1 afkeuring
per 100 ton geëxporteerde consumptieaardappelen. Ter plaatse is aangegeven hoeveel
procent van het totaal aantal afkeuringen betrekking had op de besproken ziekte.
Begin juli waren de omstandigheden kritiek voor het optreden van P h y t o p h t h o r a .
Al spoedig daarna viel de ziekte op vele percelen in het loof waar te nemen. Daarom
werd vanaf 15 juli de quarantaine-periode geleidelijk verlengd. Bij enkele onder ongun
stige omstandigheden gerooide partijen werd toen al knolaantasting waargenomen.
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Vanaf midden juli tot de eerste week van augustus was het weer zonnig en droog,
zodat de loofaantasting tot stilstand kwam. In deze periode werden veel vroege aard
appelen en pootaardappelen gerooid, die dan ook droog, schoon en praktisch vrij van
Phytophthora binnen kwamen.
Daarop brak opnieuw een regenrijke periode aan, zodanig dat vooral in de kust
streken zelfs niet kon worden gerooid. Voor export was de handel toen in hoofdzaak
aangewezen op bovenmaatse pootaardappelen. Vooral het ras Sirtema werd hiervoor
gebruikt.
Nadien wijzigden de weersomstandigheden zich in gunstige zin. De meeste partijen
kwamen vrij droog en schoon in de schuur of aan de hoop. Phytophthora in de knollen
(12%) kwam dit seizoen dan ook bij de exportinspecties betrekkelijk weinig voor. De
zieke knollen waren ook gemakkelijk uit te sorteren.
R h i z o c t o n i a (3%) en s c h u r f t (6%) gaven, vooral bij uitvoer naar landen
die strenge eisen stellen, aanleiding tot afkeuringen.
N a t - e n d r o o g r o t (3%) waren slechts incidenteel van betekenis.
Veruit de belangrijkste tekortkoming van de voor exportinspectie aangeboden partijen
bestond uit beschadiging en groen (55%). In geval van afkeuring waren
veelal beide gebreken aanwezig, vandaar dat slechts een cijfer voor beschadiging en
groen tezamen wordt gegeven. De enige conclusie die uit dit cijfer kan worden getrokken,
is dat er nog veel valt te verbeteren aan de verzorging van het produkt en aan het
exportklaar maken daarvan.
M i s v o r m d e k n o l l e n (3%), waaronder die met diepe groeischeuren, waren
nogal eens de reden waarom een partij moest worden afgekeurd.
K r i n g e r i g h e i d werd enkele malen aangetroffen bij o p zandgrond geteelde
aardappelen. Een zeer hoog percentage knollen met inwendige roestvlekken viel op bij
enkele partijen IJsselster afkomstig van zandgrond. Andere i n w e n d i g e g e b r e 
ken, zoals glazigheid, holheid en zwarte harten kwamen slechts sporadisch voor. Ook
vorst- en koudebeschadiging (3%) gaven slechts in beperkte mate aanleiding tot moei
lijkheden.
Wat de kwaliteit en de houdbaarheid betreft liet het produkt dit jaar weinig te
wensen over. Voor blauw werd slechts een onbeduidend aantal partijen afgekeurd.
Dit laatste is uiteraard ook toe te schrijven aan de door teler of handelaar genomen
voorzorgsmaatregelen, bestaande uit het opwarmen van de aardappelen vóór het sorteren.
Import
In de uit Egypte aangevoerde partijen bleek soms een lichte aantasting door s 1 ij mziekte (Pseudomonas solanacearum) voor te komen.
In enkele uit verschillende landen rond het Middellandse Zeegebied ingevoerde par
tijen werd aantasting door de aardappelmot (Phthorimaea operculella) geconsta
teerd.
BLOEMBOLLEN
Export
Als gevolg van de langdurige winter en de nasleep daarvan (o.a. stagnerend dooi
water) stelde het gewas op vele plaatsen ernstig teleur. De bollen waren vaak sterk
vermoerd en zaten slecht in de huid. Vooral bij tulpen ontstond een groot tekort aan
dikke bollen.
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Van juli tot en met oktober bedroeg de uitvoer dan ook gerekend naar het gewicht
ongeveer 18% minder dan vorig jaar. Het aantal verzonden bollen zal echter niet in die
mate zijn afgenomen, omdat relatief bezien veel kleine maten werden verzonden en
bovendien de minimum-exportmaat van enkele categorieën tulpen tijdelijk iets werd
verlaagd.
Van juli 1963 tot en met maart 1964 werd 68 (vorig seizoen 78) miljoen kg bloem
bollen uitgevoerd. In verband met de afgifte van een gezondheidscertificaat en de
ingevolge de Landbouwuitvoerwet vereiste inspectie werden bijna 360.000 (390.000)
partijen onderzocht of wel 5.3 (5.0) per 1000 kg bollen. Afgekeurd moesten worden
ongeveer 12.500 (13.500) partijen, hetgeen neerkomt op 3.4% (3.4%) van het totaal
aantal onderzochte partijen (tussen haakjes de cijfers van het vorige seizoen).
Hieronder volgt een overzicht van het aantal afgekeurde partijen gedurende de laatste
drie seizoenen bij de belangrijkste gewassen.

tulp
narcis
hyacint
crocus
Scilla
muscari
iris

1963-'64

1962-'63

1961-'62

6861
1570
445
326
126
42
240

6314
1556
613
394
94
59
227

4915
1791
744
179
142
33
252

gladiool
dahlia
lelie
begonia
gloxinia
freesia

1963-'64

1962-'63

1961-'62

1186
748
136
90
50
91

2263
1139
138
96
61
39

2374
667
109
72
20
47

Deze cijfers geven reeds een beeld van de gezondheidstoestand van de gewassen in
het algemeen. In het volgende overzicht wordt nader ingegaan op de vraag welke
ziekten, plagen en gebreken bij de diverse gewassen tijdens de exportinspecties aanleiding
gaven tot afkeuringen. Daarbij is tussen haakjes aangegeven hoeveel procent van het
totaal aantal afkeuringen bij het betreffende gewas betrekking had op de besproken
ziekte of plaag.
T u l p . Ook dit jaar nam het aantal afkeuringen weer toe, thans met 10%.
Hiervoor was niet het zuur (55%) verantwoordelijk, dat weliswaar de belangrijkste
ziekte bleef, doch waarvan het reële aantal afkeuringen iets terug liep.
In korte tijd heeft Botrytis tulipae (16%) zich tot een probleem van de eerste orde
ontwikkeld. Voor deze ziekte werden in '61, '62 en '63 resp. 163, 714 en 1063 partijen
afgekeurd. Ook bij de Duitse en Zweedse PD-ambtenaren stond Botrytis dit jaar in de
volle belangstelling.
Aan de Zweedse grens werden om deze reden meer dan 150 zendingen tulpen ge
weigerd. Het is dan ook de hoogste tijd om tot het nemen van maatregelen over te
gaan, waarbij onderzoek en voorlichting over de bestrijding van Botrytis niet mogen
worden vergeten. Weliswaar waren de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen
gunstig voor het optreden van deze schimmel, doch er zijn ook aanwijzingen dat bij de
teelt onvoldoende rekening wordt gehouden met deze parasiet (slecht uitzoeken van het
plantgoed, achterwege laten van het ontsmetten daarvan, rijenteelt, te veel vertrouwen
op bestrijdingsmiddelen e.d.).
Andere ziekten en gebreken die toenamen waren huidziek (11%), Pénicillium (5%)
en te veel aanhangende grond (4%). Deze toename stond in nauw verband met de
ongunstige weersomstandigheden tijdens de groei en het oogsten.
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Mechanische beschadiging (6%) is en blijft een belangrijk probleem. Ook voor ernstig
gommen (1%) moesten vrij veel partijen worden afgekeurd.
Verschijnselen van het Cucumis-virus I werden slechts bij 4 partijen aangetroffen
tegen 17 partijen vorig jaar.
Het tulpestengelaaltje, Ditylenchus dipsaci, werd in het geheel niet gesignaleerd, doch
4 partijen Tulipa's moesten worden afgekeurd in verband met aantasting door D. destruc
tor.
N a r c i s . I n h e t a l g e m e e n w a s d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d b e v r e d i g e n d . B o l r o t ( 4 5% )
kwam ongeveer in dezelfde mate voor als in 1962.
Het verschijnsel van ingevuurde koppen (19%) bleef op hetzelfde niveau. Er werden
ruim 30 monsters mycologisch onderzocht. Daarbij kon vrijwel zonder uitzondering
de schimmel Botrytis narcissicola worden geïsoleerd; slechts een enkele maal werd
Fusarium oxysporum, F. culmorum of Stagonospora curtisii aangetroffen. Ook hier
dus zo te zien een Botrytis-probleem.
Tarsonemus (6%) toonde zich van zijn gunstigste zijde (vorig jaar 17%). Grote
narcisvlieg (5 % ) nam weer in betekenis toe.
Afkeuringen zoals die voor vethuiden (6%), kleine narcisvlieg (2%), Rhizoglyphus
(3%), niet voldoende worteldor (2%) en te veel aanhangende grond (3%) hielden ver
band met de ongunstige weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen en de oogst.
H y a c i n t . D e laatste jaren loopt het aantal opmerkingen steeds terug. D e gezond
heidstoestand was dan ook dit jaar in het algemeen zeer goed.
De meeste aandacht vroeg huidziek (59%), waaronder ook zijn gerekend vethuidigheid, Pénicillium en Rhizoglyphus. Voor krasbodems (24%) werden meer dan tweemaal
zoveel partijen afgekeurd dan vorig seizoen, evenals voor witsnot (2%). Fusarium (2%)
werd slechts bij enkele partijen en geelziek in het geheel niet aangetroffen.
C r o c u s . Vorig seizoen kenmerkte zich door een sterke stijging van het aantal af
keuringen voor Fusarium. Dit seizoen toonde Fusarium (43%) een tendens in de gun
stige richting, doch het niveau lag nog tweemaal zo hoog als twee jaar geleden.
Van belang waren verder Botrytis (14%), droogrot (7%), te veel aanhangende grond
(14%) en beschadiging (8%).
De ambtenaren troffen 11 partijen aan met Aphelenchoides subtenuis en 3 met roest.
S c i l l a , M u s c a r i , C h i n o d o x a . Schimmel (Pénicillium) en huidziek waren
numeriek veruit de belangrijkste tekortkomingen.
Voorts kon bij deze 3 gewassen een teruggang van het aantal afkeuringen voor
Ditylenchus dipsaci worden geconstateerd; in 1962 nog 33 partijen, thans 14. Helaas was
dit echter niet zo zeer het gevolg van de verbeterde situatie te velde maar van het
feit dat dit seizoen voor het eerst bij de tussenhandel een voorinspectie werd ingelast,
waarbij een aantal besmette partijen kon worden opgespoord, waaronder enkele grote
partijen.
C o l c h i c u m . Een beperkt aantal partijen werd aangetast bevonden door brand en
enkele andere door Ditylenchus destructor.
Iris.
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I n het algemeen was de gezondheidstoestand gunstig.

Bij Fusarium (29%), Pénicillium (4%), luizen (3%), lekker's (7%), beschadiging (6%)
en dove bollen (13%) week het beeld weinig af van dat in het vorige seizoen. Bij inktvlekkenziekte (13%) en Ditylenchus destructor (8%) liep het aantal afkeuringen tot
het tweevoudige van vorig jaar op.
F r e e s ia. De gezondheidstoestand van de freesia's gaf reden tot ongerustheid. Het
totaal aantal afkeuringen verdubbelde. Vooral Fusarium oxysporum (22%) trok de
aandacht en daarnaast hardrot, droogrot en Botrytis.
L e l i e . Zowel wat d e kwaliteit als d e gezondheidstoestand betreft stelden d e lelies
teleur. Dit betrof vooral het veelvuldig voorkomen van rotte bodems of rotte schubben
(46%). Op lelietrips (7%) moest goed worden gelet, terwijl bladaaltjes (5%) een pro
bleem vormen dat men nog niet voldoende onder de knie blijkt te hebben.
G l a d i o o l . De gladiolen lieten dit jaar een goede indruk na. Botrytis, maar ook
Fusarium, trokken veel minder de aandacht dan in beide voorgaande jaren. Droogrot,
hardrot en schurft bleven ongeveer op hetzelfde peil. Levende trips werd slechts bij
4 partijen aangetroffen en brand bij één partij kleinbloemige gladiolen.
Vooral aan zendingen die een lange reis voor de boeg hebben, zoals bv. die bestemd
voor Zuid-Amerika, wordt relatief bezien nogal eens te weinig zorg besteed. Voor der
gelijke zendingen dienen de knollen ten tijde van vertrek beslist goed droog en vrij van
schimmel (Pénicillium) te zijn. Dit was lang niet altijd het geval, zodat diverse opmer
kingen werden gemaakt.
Bij enkele partijen werden bruine ingezonken plekken geconstateerd die zich in het
knolweefsel voortzetten. Vermoedelijk is deze afwijking een gevolg van een foutieve be
handeling tijdens het drogen, waardoor het weefsel tengevolge van zuurstofgebrek
plaatselijk is afgestorven.
In twee partijen kleinbloemige gladiolen werd het destructoraaltje aangetroffen.
D a h l i a . Het aantal gevallen van bruinrot lag de helft lager dan vorig jaar. Bruinrot
(44%) bleef echter de meest voorkomende reden waarom een partij werd afgekeurd.
Bacterieknobbel (23%) kwam weer veelvuldig voor, doch het aantal gevallen nam iets
af.
Opvallend was dat natte, ingerotte stengelstompen (14%) en rotte wortels (10%)
ongeveer tweemaal zo vaak werden aangetroffen als vorig seizoen. Deze tekortkomingen
zijn voor een zeer belangrijk deel op te vangen door meer aandacht te besteden aan het
exportklaar maken van het produkt.
Een aantal monsters getrokken uit voor export bestemde partijen gesplitste dahlia
knollen werd op de proeftuin opgeplant. Het resultaat stelde teleur. Allereerst bleek
reeds vóór het planten dat 15% van de knollen geheel of ten dele verrot was. Ten tweede
vertoonde ten tijde van het planten één derde van de knollen nog geen spruit en kwam
een gelijk percentage van de knollen in het geheel niet op. Ten derde ontwikkelde zich
bij alle knollen slechts één stengel. De bloemproduktie bleef dan ook beneden de ver
wachting.
B e g o n i a e n G l o x i n i a . Bij deze gewassen is rot het belangrijkste probleem.
Uit rotte plekken wordt veelal Cylindrocarpon radicicola of Thielaviopsis basicola geisoleerd doch soms ook andere schimmels. In hoofdzaak zijn het wond- en agressieve
zwakte-parasieten die een rol spelen.
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Bij Begonia moest ook voor vrij veel partijen opdracht worden gegeven de knollen
beter vrij te maken van grond, hetgeen bij uitvoer naar U.S.A. een voorwaarde is.
Bij Gloxinia kwamen weer een aantal gevallen van koudebeschadiging voor.
Overig

b ij g o ed

Bij Galanthus kwamen dove bolletjes, Botrytis, Stagonospora, huidziek en ook één
geval van Ditylenchus dipsaci voor.
In twee partijen Galtonia werd Ditylenchus dipsaci gevonden.
Bij Montbretia vroeg vooral Botrytis de aandacht.
Bij Ornithogalum moesten dit jaar beduidend meer partijen dan gewoonlijk voor
Pénicillium worden afgekeurd.
De Tigri'.Ha's maakten een goede indruk. Ditzelfde gold voor Amaryllis waarbij het
aantal gevallen van Stagonospora, Tarsonemus en vethuiden beperkt was.
Bij Sprekelia was de situatie beter dan vorig seizoen; slechts enkele partijen moesten
worden afgekeurd voor Tarsonemus.
Bij Acidanthera werd nogal eens Botrytis en Fusarium aangetroffen.
De nieuwe werkwijze om Anemonen verpakt in plastic zakjes te verzenden, heeft tot
voordeel dat de beschimmelde exemplaren duidelijk kenbaar zijn. Deze moeten uiter
aard vóór het verzenden worden verwijderd.
Grenscontrole in binnen- en buitenland
In de haven en aan de grens werden ook dit seizoen weer op gebruikelijke wijze
steekproeven genomen om na te gaan of kwaliteit en gezondheidstoestand van de voor
export bestemde produkten aan de te stellen eisen voldeden.
Bij deze herinspectie moesten 223 partijen worden afgekeurd die afkomstig waren
uit 175 (191) zendingen. Hiervan hadden 153 (131) zendingen betrekking op zomerartikelen.
Door de Duitse autoriteiten werden 50 partijen geweigerd, t.w. 31 partijen tulpen
i.v.m. Botrytis en 14 partijen narcissen i.v.m. bolrot en narcisvlieg.
Vanuit Zweden werd bericht ontvangen over 152 afkeuringen. Deze hadden alle be
trekking op door Botrytis aangetaste tulpen. In totaal werden 300.000 tulpen geweigerd.
Vorig jaar bedroeg het aantal afkeuringen nog maar 20 en twee jaar geleden 7.
Import
In verscheidene partijen gladiolen (o.a. uit Italië, India en lapan) werd Curvularia
trifolii f.sp. gladioli geconstateerd. In enkele uit Japan afkomstige partijen bovendien
Meloidogyne arenaria.
Bij enkele uit U.S.A. afkomstige zendingen irissen was een belangrijk percentage van
de bollen aangetast door Ditylenchus destructor. Door de schimmel Sclerotium delphinii
aangetaste bollen waren bij enkele partijen zonder veel moeite te herkennen.
Bij paperwhites uit Frankrijk ontwikkelde de situatie ten aanzien van het stengelaaltje
zich in gunstige richting. Anders lag het met de invoer van gewone narcissen uit Enge
land, zodat voor het komende seizoen stringente maatregelen noodzakelijk zijn.
Verscheidene zendingen Ornithogalum thyrsoides uit Zuid-Afrika werden in ernstig
beschimmelde toestand ontvangen, vermoedelijk als gevolg van een onjuiste behandeling
tijdens het transport. Enkele partijen waren aangetast door Meloidogyne javanica.
Een aantal partijen Caladium geïmporteerd uit U.S.A. vertoonden een vrij ernstige
aantasting door het wortelknobbelaaltje Meloidogyne arenaria.
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In een partij Bletia hyacinthia uit Japan werden planten gevonden waarvan het kruid
min of meer gedraaid was met verbruinde bladranden. Uit deze planten werd het blad
aaltje Apheienchoides fragariae geïsoleerd.

BOOMKWEKERIJPRODUCTEN
In het algemeen had de export in het seizoen 1963-'64 een vlot verloop.
De moeilijkheden die vorig seizoen ontstonden als gevolg van de strenge en lang
durige winter, waren nog niet geheel vergeten. Er zijn naderhand bij de exporteurs
nogal wat klachten binnengekomen van ontvangers, die hun produkt te laat hadden
ontvangen of althans beweerden dat om die reden een deel van de zending niet was
aangeslagen. Dit seizoen werd dan ook al direct in het najaar met voortvarendheid
gewerkt teneinde niet in tijdnood te komen.
Ook overigens waren de gevolgen van de strenge winter 1962-'63 nog niet geheel
uitgewist. Van bepaalde artikelen was er een merkbaar tekort, terwijl ook veel kleine
maten werden verzonden.
De nachtvorsten lieten dit najaar lang op zich wachten, waardoor de gewassen hun
blad nog een tijd behielden. Het verwijderen van de overtollige bladeren, hetgeen bij
de meeste gewassen noodzakelijk is met het oog op diverse bladziekten of broei tijdens
de verzending, is altijd een arbeidsintensief werk.
In de koelhuizen te IJmuiden en Rotterdam werden ongeveer 1800 kisten met
diverse boomkwekerijprodukten, in hoofdzaak rozen, gedurende de winter opgeslagen.
Het produkt werd eind december exportklaar in de koelhuizen gebracht. Het altijd
aanwezige risico bij opkuilen te velde wordt hiermee omzeild. Anderzijds worden de
planten in de koelhuizen teruggehouden, waardoor zij zeer geschikt blijven voor
verzending in maart en april naar Canada en de Skandinavische landen. Ook wordt op
deze wijze een zekere arbeidsspreiding bereikt.
Sommige kisten worden ruim drie maanden in het koelhuis bewaard. Een zeer goed
resultaat is zeker mogelijk, mits het exportklaar maken van het produkt en het inpakken
met de uiterste zorg gebeurt. Dit is veel belangrijker dan het toevoegen van een fungi
cide. Rozen lenen zich goed voor deze opslag, mits de planten goed uitgeknipt zijn en
er geen niet-uitgerijpt hout aanwezig is. Ook bij onoordeelkundig inpakken kan Botrytis
veel schade veroorzaken.
In het voorjaar bleef het lang koud, zodat een aantal landen de invoertermijn voor
houtige gewassen verlengden tot 15 april (Denemarken), 1 mei (België, Luxemburg en
Nederland) of 15 mei (Zweden).
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste tekortkomingen die dit seizoen bij
de exportinspecties werden geconstateerd. Een plus- of een minteken achter de betref
fende ziekte of plaag geeft aan dat er beduidend meer resp. minder partijen werden
afgekeurd dan vorig seizoen. Indien het aantal afkeuringen ongeveer gelijk bleef, is
achter de naam van de ziekte of plaag geen teken geplaatst.
Belangrijk in aantal dan wel in andere zin vermeldenswaardig waren: bij Acer: bladluis
en groene aanslag; bij Azalea: Corynebacterium fascians (voor azaleamot werden geen
partijen afgekeurd); bij Betula: bladluis ( +) en roest; bij Buxus: bladvlo (+), topmijt en
schildluis; bij Chamaecyparis: spint en dopluis; bij Chaenomelis: wortelknobbel; bij
Clematis: meeldauw (—); bij Cotoneaster: wortelknobbel ( + ); bij Cydonia: eveneens
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wortelknobbel; bij Fagus bladluis (+) en wolluis ( + ); bij Helleborus en Hydrangea:
bladvlekkenziekten (beide —); bij Juniperus: dopluis ( + ) en schildluis (—); bij Magnolia:
bladvlekkenziekte (+); bij Mahonia: roest; bij Malus: wortelknobbel, bladluis en groene
aanslag; bij Paeonia: wortelknobbel ( + ); bij Pinus: wolluis; bij Prunus: bladluis, groene
aanslag (+), smucht en dood hout (+); bij Pyracantha: schurft ( + ); bij Rosa: wortelknobbelaaltje, smucht, wortelknobbel ( + ), dood hout (+) en verdroogde planten; bij
Sorbus: bladluis (+) en spint (+); bij Syringa: seringemot; bij Taxus: rondknopmijt.
BLOEMISTERIJPRODUKTEN
Bij uitvoer van snijbloemen deden zich ook dit seizoen geen fytosanitaire problemen
voor.
Bij invoer worden alleen anjerbloemen geïnspecteerd. Voor dit artikel neemt de be
langstelling de laatste tijd toe, getuige het feit dat dit seizoen een aantal (proefzen
dingen werden ingevoerd uit Zuid-Afrika, de Canarische eilanden en Israël. In de
meeste van deze zendingen werden echter rupjes aangetroffen, vermoedelijk rupsjes van
Heliothis armigera. Deze rupsjes vertonen zowel wat hun uiterlijk als hun levenswijze
betreft zeer veel overeenkomst met die van de anjermot, Tortrix pronubana. Daarom
werd de invoer van genoemde zendingen geweigerd, waarna de zendingen óf werden
vernietigd óf door de ontvanger doorgestuurd naar landen die geen speciale invoereisen
kennen ten aanzien van de anjermot.
De belangrijkste opmerkingen, die bij het inspecteren van voor uitvoer bestemde
bloemisterijplanten moesten worden gemaakt, hadden betrekking op: schild- en dopluizen
bij Aralia, Hedera, Philodendron en Vriesia; bladluizen bij chrysant en cyclaam; wollui
zen bij Bougainvillea, Cactus, Chamaedorea, Cissus, Epiphyllum, Fatshedera en Stephanotus; spirt bij Aralia, chrysant, Dieffenbachia, Gerbera, Hedera, Hortensia en orchi
deeën; witte vlieg bij Gerbera en Hibiscus; roest en Alternaria bij anjerstekken;
Ascochyta en Septoria bij chrysantestekken.
Aan de Ascochyta-ziekte (Ascochyta chrysanthemi) bij chrysant werd veel aandacht
besteed. Dit gold zowel voor de invoer- als voor de uitvoerinspectie van chrysante
stekken. In enkele voor uitvoer gereed staande partijen werd Ascochyta gevonden, zodat
deze partijen werden afgekeurd.
Er werden dit seizoen weer zeer veel chrysantestekken ingevoerd. In een aantal
zendingen uit Denemarken, Italië en nog enkele andere landen werd Ascochyta aan
getroffen. De betreffende partijen werden vernietigd.
PLANTUITJES EN -SJALOTTEN
Een moeilijk probleem bij deze gewassen vormt het stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci.
Ondanks grondonderzoek vóór het zaaien, controle van het gewas te velde en labora
toriumonderzoek van een gewasmonster genomen enkele weken voor het oogsten, werden
in de gewassen van de bij genoemde drie controles vrij van aaltjes bevonden percelen,
naderhand bij export toch nog vrij veel aangetaste partijen aangetroffen.
Het is onder deze omstandigheden niet verwonderlijk indien uit enkele landen, die
strenge invoerbepalingen kennen ten aanzien van Ditylenchus dipsaci, klachten werden
ontvangen, omdat men ook daar aantasting constateerde.
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Alleen door een gezamenlijke inspanning van kwekers, handelaren en controlerende
instanties zal het mogelijk zijn er voor te zorgen dat de partijen, bestemd voor landen
die "vrij vari stengelaaltjes" eisen, ook inderdaad vrij blijken te zijn. Voor het komende
seizoen zullen in die richting een aantal maatregelen worden genomen.
FRUIT
Ook dit seizoen werd er weer veel fruit ingevoerd. Zendingen kersen, pruimen, peren,
appelen, abrikozen en perziken werden, zoals gebruikelijk is, onderzocht op San Joséschildluis, kersevlieg, perzikmot en perzikscheutboorder.
Hieronder is tussen haakjes aangegeven hoeveel zendingen geheel of ten dele aan
getast werden bevonden. Deze zendingen werden óf hier te lande vernietigd óf weer
uitgevoerd.
San José-schildluis

: Italië: pruimen (23)
Spanje: pruimen (3), peren (2) en abrikozen (1)
kersevlieg
: Hongarije: kersen (7)
Italië: kersen (4)
loego-Slavië: kersen (4)
Zwitserland: kersen (1)
perzikmot en -scheutboorder : Bulgarije: perziken (2)
Frankrijk: perziken (2)
Italië: perziken (8)

Twee punten vragen de aandacht.
Allereerst zijn dit de door de fruitverwerkende industrieën ingevoerde zendingen.
Juist deze zendingen voldoen veelal niet aan de bij invoer te stellen gezondheidseisen.
Vorig seizoen betrof dat zendingen appelen met San José-schildluis en dit seizoen
zendingen kersen aangetast door kersevlieg.
De mate van aantasting is bij deze zendingen veelal zodanig, dat de aantasting bij
een normale controle ter plaatse van afzending gemakkelijk had kunnen worden opge
spoord. Daarom bestaat de indruk dat men ten aanzien van industriefruit aan de zijde
van de afnemer andere normen aanlegt dan voor fruit bestemd voor directe consumptie,
hetgeen wat betreft de kwaliteit gebruikelijk moge zijn, doch wat betreft gevaarlijke
ziekten en plagen niet is toegestaan, althans niet door onze Dienst. De industrieën
doen er dan ook goed aan laatstgenoemd standpunt bij hun onderhandelingen duidelijk
naar voren te brengen.
Het tweede punt betreft de zendingen die in het eerste land van invoer zijn afgekeurd
en geweigerd en die daarna tegen beter weten in toch worden doorgestuurd naar ons
land. Uiteraard is de kans zeer groot dat de aantasting ook hier wordt geconstateerd
en dat de zending wordt geweigerd. Dergelijke zendingen geven slechts aanleiding tot
een verscherping van de onaangename situatie.
Wat betreft de invoerinspecties van citrusfruit, waarbij in het bijzonder wordt gelet
op aantasting door de Middellandse Zeevlieg (zie afb. 37 en 38), gaf dit seizoen een
gunstig beeld te zien.
In een beperkt aantal zendingen werden één of meer vruchten met maden aangetrof
fen. De mate van aantasting was echter zo licht dat geen bijzondere maatregelen nood
zakelijk waren, uitgezonderd dan dat deze zendingen niet in aanmerking kwamen voor
wederuitvoer.
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Van de zendingen die via ons land naar Duitsland werden doorgevoerd, werden er
eveneens slechts een klein aantal door de Duitse P.D. in verband met aantasting door
Middellandse Zeevlieg geweigerd.

Afb. 37. Sinaasappel.
Larven van Middellandse zeevlieg ver
laten vrucht om elders te gaan verpop
pen (detail; vergroot).

Afb. 38. Sinaasappel.
Door larven van de
Middellandse Zee
vlieg aangetaste
vrucht.
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PUBLICITEIT
(W. J. Groenestein)

Tentoonstellingen
Op 8 tentoonstellingen was de P.D. met een stand aanwezig. Tevens werd aan één
tentoonstelling deelgenomen met een stand bestemd voor de Directie Faunabeheer.
Genoemde tentoonstellingen waren:
P.D. Kleinfruitdag Goes, 21 en 22 februari.
Onderwerpen: Ziekten in kleinfruit, onkruidbestrijding.
Wageningen 700 jaar stad, 8 t/m 15 juni.
Onderwerpen: Exportkeuring, meristeemcultuur.
Tentoonstelling ZLM te Kruiningen, 13 t/m 15 juni.
Onderwerpen: Ziekten in kleinfruit, onkruidbestrijding, ziekten in aardappelen,
vlas, erwten en bieten, exporteisen aardappelen.
Wéhaté Honselersdijk, 8 t/m 15 juli.
Onderwerpen: Verkrijgen van gezond uitgangsmateriaal, (aardbeitoetsing, meri
steemcultuur aaltjes), keuring (in samenwerking met N.A.K, diensten en Bloem
bollenkeuringsdienst).
Tentoonstelling Scherpenisse, 23 t/m 26 augustus.
Onderwerpen: Ziekten in fruit, onkruidbestrijding en aaltjes.
"Frisiana" Leeuwarden, 16 t/m 22 september.
Onderwerpen: Taak P.D., exporteisen aan aardappelen, onkruidbestrijding.
Tuinbouwtentoonstelling Zuidzande, 20 t/m 24 september.
Onderwerpen: Ziekten in kleinfruit en pitfruit, onkruidbestrijding.
Natuur Historisch Museum Tilburg, 20 sept, t/m 1 november.
Onderwerp: "Mens tegen Insekt".
F.B. Natuur Historisch Museum Ensche, 10 april t/m 12 mei.
Onderwerp: "Knaagdieren en wij".
Fotografie
Vervaardigd werden: 2214
4674
385
10277

zwart/wit negatieven
kleurendia's
zwart/wit dia's
afdrukken en vergrotingen
155

Ten behoeve van lezingen, instructiebijeenkomsten en onderwijs werden 3723 dia's
uitgeleend.

Leermiddelen en voorlichtingsmateriaal
Geleverd werden aan:
land- en tuinbouwscholen en -cursussen, middelbare scholen en derden:
588
706
49
713
173
9872
13550

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

Excursies en bezoekers
Ontvangen en rondgeleid werden: 18 excursies, benevens een groot aantal bezoekers
uit binnen- en buitenland.

Films
P.D. Door diverse omstandigheden is het nog niet mogelijk geweest de zgn. "aaltjesfilm"
in 1963 uit te doen komen. Deze film zal nu in 1964 worden uitgebracht.
F.B. De werkzaamheden voor de film betreffende ratwering, t.b.v. de Directie Fauna
beheer, kwam gereed. Deze film is onder de titel "In de schaduw van de mens"
voorjaar 1963 in roulatie gekomen.

Bibliotheek
Bibliotheek en de handbliotheek van het hoofdgebouw en die van de kantoren van
de buitendienst, alsmede het aantal abonnementen op vakbladen en -tijdschriften werden
uitgebreid.

PUBLIKATIES
In 1963 verschenen de volgende publicaties:
Verslagen en Mededelingen:
No. 137.
„ 138.
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Harmonische bestrijding van plagen.
Jaarboek 1962.

Vlugschriften:
No. 1 Bladluis.
„ 70 De Kersenvlieg.
„ 79 De Ascochytaziekte bij chrysanten.
,, 80 De Tarwestengelgalmug.
Voorts nog:
Folder veldkeuring/kopverbod tulpen 1963.
11 Instructieplaten tuinbouw.
55 Berichten, no's 1523 t/m 1576.
4 Kleurenplaten (nieuw).
11 Kleurenplaten (herdruk).
Bestrijdingsmiddelengids.
Verzamelde overdrukken 1961/1962.

Publikaties op naam:
No. 291.

G. H. Boerema. Bladvlekken en schorsbranden bij rozezaadstruiken resp.
rozeonderstammen en andere botanische rozen, veroorzaakt door
Sphaerulina rehmiana (stat. con. Septoria rosae). Summary: Leaf scorch
and surface canker (dieback) of rose rootstocks and other species roses
caused by Sphaerulina rehmiana (stat. con. Septoria rosae). Overdruk
uit Neth.J.Plant Path. 69 : 76-103. 1963.

No. 292.

J. Kort. Voortgezet onderzoek naar het voorkomen van fysiologische rassen
van het h.c. aaltje. Overdruk uit Tienjarenplan Graanonderz. 8 jaarversl.: 123-125. 1963.

No. 293.

W. Nijveldt & A. J. A. Hulshoff. Voorkomen, biologie, fenologie en be
strijding van de tarwestengelgalmug in 1961. Overdruk uit Tienjaren
plan Graanonderz. 8 jaarversl. : 131-135. 1963.

No. 294.

J. Kort. De invloed van de populatiedichtheid op de vermeerdering van
Heterodera rostochiensis. Overdruk uit Tijdschr. PIZiekt. 68 : 208.
1962.

No. 295.

C. A. R. Meijneke. The radio warning service for apple and pear scab in
the Netherlands in 1961 and 1962. Met een samenvatting: De radio
waarschuwingsdienst voor appel- en pereschurft in Nederland in 1961
en 1962. Overdruk uit: Neth.J. Plant Path. 69 : 138-144. 1963.

No. 296.

G. H. Boerema & Cilia J. M. Posthumus. "Zwartbenigheid" bij tulp en
iris, veroorzaakt door Sclerotium wakkerii nov. spec. Summary: "Black
Leg" on tulip and iris, caused by Sclerotium wakkeri nov. spec. Over
druk uit Neth. J. Plant Path. 69 : 200-207. 1963.
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No. 297,

G. van Rossum, H. C. Burger & C. F. van de Bund. Schadelijke insekten
in 1962. With a summary. Overdruk uit Ent. Ber., Amst. 23 : 160-166.
1963.

No. 298

A. F. H. Besemer & L. E. van't Sant. Resistentie tegen gechloreerde kool
waterstoffen bij de wortelvlieg in Nederland. Summary: Some cases
of resistance to chlorinated hydrocarbons in the carrot fly Psila rosae
Fabr. in the Netherlands, 's-Gravenhage. Overdruk uit Meded. Dir.
Tuinb. 26 : 232-239. 1963.

No. 299,

J. A. von Arx & G. H. Boerema. Ueber eine bisher unbekannte Pilzkrank
heit auf Allium porrum. With a summary. Overdruk uit Phytopath.Z.
48:287-291. 1963.

No. 300.

A. J. A. Hulshoff. Das auftreten und die Bekämpfung der Sattelmücke
Haplodiplosis equestris (Wagner) in den Niederlanden. Overdruk uit
Mitt.biol. Bundesanst. Berlin - Dahlem 108:172-177. 1963.

No. 301.

G. H. Boerema. Phoma herbarum Westend., the type-species of the formgenus Phoma Sacc. Overdruk uit Persoonia 3 : 9-16. 1964.

No. 302,

G. H. Boerema & H. A. van Kesteren. The nomenclature of two fungi
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FOUR NEW SPECIES OF CRICONEMOIDES FROM THE NETHERLANDS
Met samenvatting: Vier nieuwe Criconemoides-soorten uit Nederland
by/door
P. A. A. Loof

During the last ten years a large material of Criconemoides has been collected, mostly
from routine examinations of soil samples. Among this material were representatives of
four new species which will be described here. Although the majority of the described
Criconemoides species are known from females only, males were found to be not rare
in these four new species. The type specimens are in the Nematode Collection of the
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen. The scale lines in the illustrations refer
to 50)11.
Criconemoides vadensis n.sp. (Fig. 1).
Dimensions:
Females, freshly relaxed (n = 6): L = 0.46-0.54 mm; a = 12-14; b= 3.8-4.4; V =
91-93; stylet = 59-63 fx.
Females, mounted (n = 16): L = 0.36-0.52 mm; a = 9-14; b = 3.6-4.8; c = 17-28;
y = 44-82 91 93; stylet _ 57 65 ^
Male, freshly relaxed: L = 0.42 mm; a = 22; b = 4.1; c = 11; spicules = 30 fx.
Males, mounted (n = 3): L = 0.39-0.50 mm; a = 25-27; b = 4.1-4.6; c = 11-14;
spicules = 30-34 fx.
Female, holotype, freshly relaxed: L = 0.54 mm; a = 14; b = 4.3; V = 93; stylet =
63 jx. Mounted: L = 0.52 mm; a = 14; b = 4.6; c = 19; V = ^93; stylet = 61 fx.
Male, allotype, mounted: L = 0.50 mm; a = 26; b = 4.4; c = 12; spicules = 33 fx.
A fairly slender species.
Female. - Body slightly curved in death. Annules retrorse except the two anterior
ones, with smooth posterior margins. Lateral field not differentiated externally.
0-2 anastomoses, mostly prevulvar, on one side of the body. Posterior part of body
conoid, tapering towards single projecting annule.
Head not offset. First annule with labial plates and four distinct sublateral lobes
which project beyond labial disc and do not touch one another at their bases. Cephalic
framework hexaradiate. Spear robust, with well-developed basal knobs with concave
anterior margins. Oesophagus typical for genus. Total number of body annules 70-81
(n = 50). Excretory pore on 20-26th annule from head end; vulva on 7-9th from behind,
anus on 5-6th from behind, two annules (1-3) behind vulva. Vulva opening sideways.
Ovary with well-developed round spermatheca filled with spermatozoa. In older speci
mens the ovary may originate as far forward as near the median oesophageal bulb.
Anterior lip of vulva simple, slightly sinuate. Egg 63 x 19 fx.
Male. - Head end conoid, narrower than in the other species. Hemizonid distinct,
4-5 annules anterior to excretory pore. Total number of body annules 153-160. Lateral
field with four longitudinal lines. Tail with slender, almost pointed apical annule.
Spicules slender, curved, cephalated proximally, pointed distally. Gubernaculum about
5 Ix long. Bursa envelops tail.
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Fig. 1. Criconemoides vadensis n.sp. A-D female. A: oesophageal region; B: end-on view of head; C: posterior
end of body, ventral view; D: posterior part of body, lateral view. E-G male, lateral views. E: head
end; F: excretory pore and hemizonid; G: tail.
Criconemoides vadensis n.sp. A-D wijfje. A: oesophagusstreek; B: vooraanzicht kop; C: staarteinde,
ventraal aanzicht; D: achterste gedeelte lichaam, zijaanzicht. E-G mannetje, zijaanzichten. E: kopeinde;
F excretieporus en hemizonid; G: staart.
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Juvenile. - General body shape as in female. Posterior margin of annules smooth,
sometimes slightly wrinkled, but never with distinct ornamentation.
Holotype: Female on slide Criconemoides t 4; allotype: male on slide Criconemoides
t 1; paratypes: 2 males, 20 females (three with end-on view of head) and 5 juveniles on
slides Criconemoides t 2-3, t 5-8, t 12, t 14-19 and t 22.
Type habitat: Clayey soil of moist meadow.
Type locality: Wageningen.
This species resembles C. rosae. Females differ by the greater number of body annules
(75 (70-81) against 70 (66-77)), by the shape of the sublateral lobes, by the more
pointed tail, by the shape of the anterior vulva lip and by the smooth posterior margin
of the body annules. Males differ from those of C. rosae by the greater number of body
annules (153-160 against 130-148), by the more conoid, narrower head end, more
pointed tail and more anterior location of the hemizonid with respect to the excretory
pore.
The specific name vadensis is derived from Vada, the old Roman name for Wage
ningen.
Criconemoides rosae n.sp. (Fig. 2).
Dimensions:
Females, freshly relaxed (n = 13): L = 0.35-0.44 mm; a = 9-12; b = 3.2-3.9;
V = 91-93; stylet = 59-67 p.
Females, mounted (n = 23): L = 0.33-0.43 mm; a = 8-11; b = 3.2-3.9; c = 15-24;
V = 45-79 90-93; stylet = 58-68 /A.
Males, freshly relaxed (n = 5): L = 0.39-0.42 mm; a = 16-18; b = 3.8-4.9; c = 9-12;
spicules = 33-35 p.
Males, mounted (n = 16): L = 0.33-0.49 mm; a = 18-24; b = 3.7-4.9; c = 9-13;
spicules = 33-36 /i.
Female, holotype, freshly relaxed: L = 0.44 mm; a = 10; b = 3.6; V = 92; stylet =
63 ji. Mounted: L = 0.40 mm; a = 9; b = 3.4; c = 20; V = 45 91; stylet = 63 /A.
Male, allotype: Freshly relaxed: L = 0.42 mm; a = 17; b = 4.1; c = 12; spicules =
35 jx. Mounted: L = 0.42 mm; a = 20; b = 4.8; c = 12; spicules = 34 /A.
Female. - Body nearly straight when killed by gentle heat. Annules uninterrupted
laterally; retrorse except anterior ones; posterior margin apparently smooth, actually
however with exceedingly fine crenation (near the border of visibility). Anastomoses 0-1.
Posterior body end conoid towards single projecting annule, slightly more convex and
more blunt than in the preceding species.
Head not offset. First annule with labial plates and four sublateral lobes. End-on
view shows that the two dorsolaterals, as well as the two ventrolaterals, nearly touch
one another at the bases. The sublateral lobes do not project so strongly as in C. vadensis.
Cephalic framework hexaradiate. Stylet more slender than usually in this genus.
Oesophagus typical for genus. Total number of body annules 66-77. Excretory pore on
19th-23rd annule from head end; vulva on 7-9th from behind; anus on 5-6th from
behind, 2-3 annules behind vulva. Vulva opening sideways; anterior lip with two points.
Ovary in older specimens originating at level of isthmus of oesophagus; oocytes in single
row except for a short zone near anterior end. Conspicuous globular spermatheca
present, diameter about 18 /a.
Male. - Body tapering only little anteriorly, head end broadly rounded. Hemizonid
distinct, two annules long, located 1-3 annules anterior to excretory pore. Lateral field
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Fig. 2. Criconemoides rosae n.sp. A-E female.
through first annule; D: posterior end
F-H: male, lateral view. F: head end;
F and G).
Criconemoides rosae n.sp. A-E wijfje.
ring; D: staarteinde, ventraal aanzicht;
zichten. F: kopeinde; G: excretieporus

A: oesophageal region; B: end-on view of head; C: cross-section
of body, ventral view; E: posterior part of body, lateral view.
G: excretory pore and hemizonid; H: tail (other specimen than
A: oesophagusstreek; B: vooraanzicht kop; C: doorsnede eerste
E: achterste gedeelte lichaam, zijaanzicht. F-H mannetje, zijaan
n hmizonid; H: staart (ander exmplaar dan F en G).
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with four longitudinal lines. Total number of body annules 130-148; excretory pore
on 41st-45th annule from head end, anus on 13th-17th from behind. Width of annules
on middle of body about 2.4 />.. Distal part of tail parallel-sided to clavate, tip broadly
rounded. Spicules curved, slender, cephalated anteriorly, pointed distally. Gubernaculum
nearly straight, 6 fi long. Bursa envelops tail.
Juvenile. - Posterior margin of annules finely but distinctly crenate.
Holotype: Female on slide Criconemoides o 10; allotype: male on slide Criconemoides
o 9; paratypes: 11 males, 21 females (5 of which with end-on view of head) and 10
juveniles on slides Criconemoides o 1-8, o 11-22 and o 33.
Type habitat: Soil from experimental field, preceding crop Rosa spec.
Type locality: Noordbroek (prov. Groningen). Found also in soil around roots of
Rosa spec, at Driebergen.
This species resembles C. vadensis; the differences have been listed above. From
C. antipolitanus De Guiran and C. oostenbrinki Loof, which also have large nearly or
wholly contiguous sublateral lobes, it is differentiated at once by the smaller number of
body annules (66-77 against 85-94).
Criconemoides crenatus n.sp. (Fig. 3).
Dimensions:
Females, freshly relaxed (n = 11): L = 0.27-0.33 mm; a = 8-12; b = 3.4-4.2;
V = 92-94; stylet = 41-48 /*.
Females, mounted (n = 14): L = 0.21-0.32 mm; a = 7-10; b = 2.9-4.3; c = 27-56;
V = 44"60 91-94; stylet = 38-46 /x.
Males, freshly relaxed (n = 4): L = 0.35-0.39 mm; a = 17-21; b = ? ; c = 12-15;
spicules = 28-29 /J„
Males, mounted (n = 11): L = 0.33-0.40 mm; a = 20-24; b = 4.2-4.7; c = 11-14;
spicules = 25-29 //,.
Female, holotype, freshly relaxed: L = 0.31 mm; a = 12; b = 3.6; V = 93; stylet =
41 fi. Mounted: L = 0.23 mm; a = 10; b = 3.8; c = 27; V =4^93; stylet = 38 /x.
Male, allotype, freshly relaxed: L = 0.39 mm; a = 21; b =
? ; c = 15; spicules =
29 /i. Mounted: L = 0.38 mm; a = 21; b = 4.5; c = 13; spicules = 29 ix.
Female. - Body very small, generally curved 45-90° when killed. Annules uninterrup
ted at lateral field; posterior margins conspicuously crenate. Annules retrorse except
anterior ones. Anastomoses 0-3, generally in posterior half of body. Posterior part of
body convex-conoid towards rounded terminus.
Head not offset. First annule with labial plates and four sublateral lobes which are
wholly isolated from one another. Spear robust with broad basal knobs. Oesophagus
typical for genus. Total number of body annules 75-84. Excretory pore on 22nd-24th
from anterior end, vulva on 6-8th from behind, anus on 4-6th from behind. Vulva
opening sideways; anterior lip simple. Ovary relatively short, with conspicuous spermatheca 10-14 p in diameter.
Male. - Body tapering little anteriorly, head end broadly rounded. Excretory pore
indistinct. Hemizonid one annule long. Lateral field with four longitudinal lines. Total
number of body annules 145-170. Tail tapering towards rounded terminus. Fine annu
lation extends around tail tip. Spicules curved, cephalated proximally, pointed distally.
Gubernaculum small. Bursa envelops tail.
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Fig. 3. Criconemoides crenatus n.sp. A-F female. A: oesophageal region; B: end-on view of head; C: cross-section
through first annule; D: details of body annules; E: posterior part of body, lateral view; F: posterior
end of body, ventral view. G-H male, lateral view. G: head end; H: tail.
Criconemoides crenatus n.s.p. A-F wijfje. A: oesophagusstreek; B: vooraanzicht kop; C: doorsnede
eerste ring; D: detail lichaamsringen; E: achterste gedeelte lichaam, zijaanzicht; F: staarteinde, ventraal
aanzicht. G-H mannetje, zijaanzichten. G: kopeinde; H: staart.
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Juvenile. - Posterior margin of body annules distinctly crenate.
Holotype: Female on slide Criconemoides n 10; allotype: male on slide Criconemoides
n 4; paratypes: 17 males, 18 females (five of which with end-on view of head) and
5 juveniles on slides Criconemoides n 1-3, n 5-8 and n 11-17.
Type habitat: Sandy soil around roots of Pseudotsuga menziezi (Mirbel) Franco.
Type locality: Apeldoorn.
Through the distinct crenation on the posterior margin of the annules C. crenatus
comes close to C. limitaneus (Luc) and C. goodeyi De Guiran. From the former it is
differentiated by the shape of the head end, from the latter by the longer spear, larger
body, smaller number of annules and rounded tail.

Criconemoides rotundicauda n.sp. (Fig. 4).
Dimensions:
Females, freshly relaxed, (n = 13): L = 0.40-0.47 mm; a = 9-13; b = 3.5-4.3;
V = 93-94; stylet = 52-58 /x.
Females, mounted (n = 27): L = 0.32-0.47 mm; a= 8-11; b = 3.1-4.1; c = 21-31;
v = 47-84 92 94. stylet _ 50 59
Males, freshly relaxed (n = 2): L = 0.40-0.45 mm; a = 19-22; b = 3.9-4.2; c = 10-15;
spicules = 30-33 p..
Males, mounted (n = 2): L = 0.33-0.38 mm; a = 20; b = 3.7-4.2; c = 10-15;
spicules = 29-33 /x.
Males from Wageningen, mounted (n = 7): L = 0.38-0.43 mm; a = 19-23; b =
3.5-4.6; c = 10-14; spicules = 33-35 /x.
Female, holotype, freshly relaxed: L = 0.47 mm; a = 11; b = 4.3; V = 93; stylet =
58 fi. Mounted: L = 0.42 mm: a = 9; b = 4.0; c = 23; V = ^93; stylet = 58 jx.
Male, allotype, freshly relaxed: L = 0.40 mm; a = 19; b = 3.9; c = 10; spicules =
33 fi. Mounted: L = 0.33 mm; a = 20; b = 3.7; c = 10; spicules = 33 /x.
Female. - Body slightly curved when killed. Annules regular, uninterrupted on lateral
fields, with smooth posterior margins; retrorse except anterior ones. Anastomoses 0-3,
generally prevulvar. Posterior part of body tapering very little, tail broadly rounded.
Head not offset. Sublateral lobes present, isolated from one another. Labial plates
also present. Cephalic framework hexaradiate; at a slightly deeper level a flower-like
structure appears (Fig. 4D). Spear robust with broad basal knobs. Oesophagus typical
for genus; the terminal bulb appears to be somewhat broader than in the other three
species. Total number of body annules 61-73 (n = 40). Excretory pore on 19th-22nd
annule from head end; vulva on 6-7th from behind, anus on 3rd-4th from behind, 2-3
annules behind vulva. Vulva opening sideways; anterior lip with two points. Ovary in
some specimens originating near the base of the oesophagus; a distinct, broadly oval
spermatheca is present.
Male. - Body tapering little anteriorly, head end broadly rounded. Hemizonid two
annules long, located 3-4 annules anterior to the excretory pore. Lateral field with four
longitudinal lines. Total number of body annules 121-137 (n = 9). Excretory pore on
35th-41st annule from head end, anus on 12-15th from behind. Width of annules on
middle of body about 3 /x. Tail tapering towards rounded tip, never with slender parallelsided distal parts as in C. rosae. Tail tip smooth. Bursa envelops tail. Spicules curved,
cephalated proximally, pointed distally; gubernaculum almost straight, 5 /x long.
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Fig. 4. Criconemoides rotundicauda n.sp. A-F female. A: oesophageal region; B: end-on view of head;
C: cross-section through first annule; D: cross-section slightly deeper than C; E: posterior end of
body, ventral view; F: posterior part of body, lateral view. G-I male, lateral view. G: head end;
H: excretory pore and hemizonid; I: tail.
Criconemoides rotundicauda n.sp. A~F wijfje. A: oesophagusstreek; B: vooraanzicht kop; C: doorsnede
eerste ring; D: doorsnede iets dieper dan C; E: staarteinde, ventraal aanzicht; F: achterste gedeelte
lichaam, zijaanzicht. G-l mannetje, zijaanzichten. G: kopeinde; H: excretieporus en hemizonid; I: staart.
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Juvenile. - Cuticular annules with smooth or at most slightly wrinkled posterior
margins.
Holotype: Female on slide Criconemoides e 7; allotype: Male on slide Criconemoides
e 18; paratypes: 8 males, 33 females (seven of which with end-on view of head) and 9
juveniles on slides Criconemoides e 2-3, e 8-17, e 19, e 21 and e 46-49.
Type habitat: Soil near roots of Urtica dioica L.
Type locality: Hulst (prov. Zeeland). Seven male and four female paratypes from soil
near grass roots, Wageningen; in this population males were numerous.
With the key of Raski (1952) C. rotundicauda keys out with C. informis (Micoletzky),
from which it differs by shorter stylet, more posterior vulva, and more rounded tail.

SAMENVATTING
In dit artikel worden vier voor de wetenschap nieuwe, uit Nederlandse cultuurgronden
verzamelde, Criconemoides-soorten beschreven. Bij alle vier komen mannetjes niet zel
den voor. C. vadensis (weiland, Wageningen) heeft in het vrouwelijke geslacht een vrij
spitse staart, terwijl ook het kopeinde der mannetjes sterker versmald is dan normaal.
C. rosae (grond waar rozen geteeld werden, Noordbroek en Driebergen) gelijkt veel op
C. vadensis, maar het ringenaantal is in beide sexen groter, bovendien verschillen de
mannetjes sterk in vorm van kop- en staarteinde. C. crenatus (Douglasspar, Apeldoorn)
is een kleine soort, waarvan de wijfjes sterk gekartelde ringen en een ronde staart heb
ben. C. rotundicauda (brandnetel, Hulst en gras, Wageningen) is gekenmerkt hoofd
zakelijk door de vorm van het staarteinde in beide geslachten.
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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
door/ by
S. Stemerding

Een mixer-wattenfilter methode wordt beschreven waarmee endoparasitaire
nematoden efficiënt uit wortels verzameld kunnen worden. De methode
maakt gebruik van een huishoudmixer waarin de wortels gekneusd worden.
Hierdoor wordt een deel van de aanwezige aaltjes reeds direct vrij gemaakt
terwijl de nog in het weefsel achtergebleven aaltjes dit makkelijker kunnen
verlaten. De aldus verkregen suspensie met worteldelen en reeds vrijgekomen
aaltjes wordt over een nematodenfilter gegoten. De actieve aaltjes passeren
het filter terwijl de worteldelen en verontreinigingen er op achter blijven.
Vergeleken met andere bekende methoden geeft deze methode in korte tijd
een hoge vangst in een schone suspensie terwijl geen permanente opstelling
nodig is.
INLEIDING
De meest gebruikte technieken om aaltjes uit wortels te verzamelen zijn de methoden
die op het Baermanntrechter-principe berusten (Baermann, 1917, Seinhorst, 1950 en
Oostenbrink, 1954 en 1960) en de methoden die gebruik maken van een mixer (Murray
Fallis, 1943, Taylor & Loegering, 1953 en Fenwick, 1963).
De hier beschreven mixer-wattenfilter methode berust op een combinatie van beide
principes. De mixer wordt gebruikt om de wortels te kneuzen en de wortelschors los
te maken waardoor een belangrijk deel van de aanwezige aaltjes reeds direct vrijkomt
terwijl het in de weefsels achtergebleven deel gemakkelijker vrijkomt.
Het Baermanntrechter-principe wordt toegepast in de vorm van een wattenfilter (Oosten
brink, 1954 en 1960). Met behulp hiervan worden de aaltjes gescheiden van het wortel
weefsel en verontreinigingen die op het filter achterblijven terwijl de aaltjes door het
filter heen gaan.
PROEFRESULTATEN
Om de meest doelmatige methode te kunnen bepalen was op een aantal punten nadere
informatie nodig. Hiertoe werden verschillende oriënterende proeven uitgevoerd waarbij
gebruik gemaakt werd van een huishoudmixer type Paul Mixi 2000 en van Nematodenfilters van Brocades-Stheeman & Pharmacia, 6 190 mm en 1 g/dm2.
1.

De draaitijd in de mixer.
De behandelingsduur van de worteldelen in de mixerbeker bleek een belangrijke
factor te zijn. In Fig. 1 worden de resultaten getoond van door Pratylenchus penetrans
aangetaste wortels die gedurende 5, 30, 60 en 120 seconden gedraaid werden waarna
de stukgeslagen wortels op een wattenfilter en water werden geplaatst. Ter vergelijking
werden wortelmonsters direct geëxtraheerd volgens de sproeiermethode. Iedere lijn in
deze figuur geeft het gemiddelde aantal Pratylenchus van 5 wortelmonsters van 10 gram
weer.
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Fig. 1. Aantallen Pratylenchus penetrans uit Rosa
canina wortels, verkregen na verschillen
de draaitijden en 7 etmalen op een wat
tenfilter. Spr. app. = Vergelijkingsmon
sters geëxtraheerd in een sproeiapparaat
zonder stukslaan.
Number of Pratylenchus penetrans ob
tained from Rosa canina roots after
different blending-times and after seven
24 hour periods on a nematode filter.
Spr. app. = Samples extracted in a
mistifier without blending.

20 000 prr 10 gram wortels'

[ 60 sck
» spr. app.

7 etmalen
-op een filter

Duidelijk blijkt dat met een toename van de draaitijd het aantal gevonden aaltjes
afneemt. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de grotere, volwassen
aaltjes beschadigd of gedood worden. Tabel 1 geeft een inzicht in het gewijzigde per
centage volwassen aaltjes van de geëxtraheerde populatie bij een toename van de draai
tijd van 5 tot 120 seconden.
Tabel 1. Daling van het percentage volwassen exemplaren van Pratylenchus bij een langere
draaitijd.
Decrease of percentage adult specimens of Pratylenchus when the blending-time
increases.
Draaitijd
%
Blending time
volwassenen
adults
5 sec.
44
120 sec.
16
Uit de verzamelde gegevens blijkt steeds dat het voor een optimale vangst gewenst
is om slechts 5 seconden te draaien. De wortelschors is dan losgeslagen en verdeeld in
kleine stukjes, de wortels zijn voldoende gekneusd en het aantal beschadigde aaltjes is
klein.
2.

De extractietijd op het wattenfilter.

Van de gecontroleerde gevallen gaf ongeveer 85% na 1 etmaal op het wattenfilter
reeds een duidelijk beeld van de verschillen in aantallen actieve aaltjes in de respectieve
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monsters. Na 2 etmalen was de vangst meer dan de helft van de hoogste vangst na
7 dagen en lagen alle waarnemingen in dezelfde volgorde als na 7 etmalen het geval
was; na 3 etmalen buigen alle grafieklijnen sterk af. Aannemend dat die volgorde zich
na 7 etmalen niet meer wijzigt zou een extractietijd van 2 etmalen voldoende zijn om
verschillen in besmetting tussen verschillende monsters duidelijk te kunnen meten. Een
werkelijk kwantitatieve extractie is waarschijnlijk niet mogelijk aangezien bij proeven
met niet stukgeslagen maiswortels zelfs na 44 weken nog levende Pratylenchus uit de
wortels tevoorschijn kwamen (Oostenbrink, 1960).
Vermeldenswaard is in dit verband dat de grotere, volwassen aaltjes in sterkere mate
gedurende het tweede etmaal van de extractie door het filter komen. In tabel 2 wordt
het percentage volwassen exemplaren in de populatie na verschillende extractietijden
weergegeven.
Tabel 2. Percentage volwassen exemplaren van Pratylenchus in de populatie na verschillende
extractietijden.
Percentage of adult specimens of Pratylenchus in the population after different
extraction periods.
Gewas
Crop
Rosa canina
Zea mays

1
29
18

Extractietijd in etmalen
Extractiontime in 24 hr periods
2
3
4
7
34
31
31
28
31
26
28
29

Bij een kortere draaitijd kan volstaan worden met 1 wattenfilter. Fijne deeltjes die
door het filter heen kunnen gaan en de suspensie verontreinigen ontstaan eerst na een
draaitijd van 2 minuten.
3.

Verschillende soorten wortels.

Uit de verzamelde gegevens van een aantal gewassen waarvan de wortels met de
mixer-wattenfilter methode behandeld werden blijken bij een kortere draaitijd geen
verschillen tussen harde en zachte wortels. De aaltjesvangst neemt echter in het geval
van houtige wortels sterker af bij verlenging van de draaitijd dan dit het geval is met
zachte wortels. Houtige wortels moeten, in tegen
20 000 per 10 g.
stelling tot de verwachting, niet langer gedraaid
•
wortels
worden dan zachte wortels. In figuur 2 worden
3 soorten wortels vergeleken, Zea mays, Prunus
avium en Rosa canina. De verkregen aantallen
aaltjes uit de zachte maiswortels geven bij 5 en 60
seconden draaien slechts een gering verschil te
zien resp. 10350-9100. De verschillen bij de hou
tige wortels van kriek en roos zijn echter veel
groter, resp. 13200-6600 en 19950-8000. Deze
verschillen zijn statistisch significant.

!
ii
ü
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Fig. 2. Vergelijking tussen minder en meer verhoute wortels bij
5 en 60 sec. draaien (1 = Zea mays, 2 = Prunus avium
en 3 = Rosa canina).
Comparison of soft and ligneous roots at 5 and 60 sec.
blending time.

4.

Vergelijking van de beschreven methode met andere bekende methoden.
De beschreven methode werd vergeleken met twee in gebruik zijnde methoden, de
sproeiermethode, waarbij het wortelmonster zonder voorbehandeling in een fijne sproeinevel wordt geplaatst en de mixerzeef methode waarbij het wortelmonster wordt stuk
geslagen en daarna door decanteren en zeven verder wordt verwerkt. De mixer-watten
filter methode gaf de hoogste aantallen nematoden en gaf zeer schone suspensies. Met
andere nematoden uit andere substraten dan wortels zullen de methoden wellicht
minder verschillen en in bepaalde gevallen (waar de mixer het te onderzoeken materiaal
te fijn zou verdelen) zal zelfs de voorkeur aan de sproeiermethode gegeven kunnen
worden.
Tabel 3. Aantallen Pratylenchus per 10 gram maiswortels verkregen met drie verschillende
methode.
Pratylenchus extracted from 10 g. of maize roots by three different methods.
Methoden
Methods
Herhalingen
Replicates
1.
2.
3.
4.
Gemiddeld/y4 verage
Helderheid suspensie
Clearness suspension
Tijd tot resultaten
Time until results

Sproeiermethode
Mistifier method

Mixer-zeef
methode
Blender-sieving
method

Mixer-wattenfilter
methode
Blender-cottonwool
filter method

230
240
210
250
233
zeer schoon
very clear
7
dagen
days

870
840
1000
900
903
zeer vuil
very cloudy
1
uur
hour

1280
1250
1440
1330
1325
zeer schoon
very clear
2
dagen
days

Van het aantal aaltjes dat met de mixer-wattenfiltermethode na twee dagen extractie
kan worden gevangen blijkt globaal 75% direct door de mixer vrijgemaakt te worden,
terwijl 25 % achterblijft in de grovere, onvoldoende stukgeslagen wortelresten. Het direct
vrijgemaakte deel bestaat voor 4/5 uit actieve exemplaren (larven en volwassenen) en
voor 1/5 uit niet actieve, zeer grote volwassen exemplaren.
Bij gebruik van de mixer-wattenfilter methode gaan de actieve aaltjes door het watten
filter, de inactieve aaltjes blijven op het wattenfilter achter en gaan verloren.
Bij gebruik van de mixer-zeef methode echter zijn het juist de grote, inactieve exem
plaren die in elk geval gevangen worden terwijl er van de kleinere exemplaren meer
door de zeven gaan.
De resterende, niet direct vrijgemaakte 25% krijgt, bij gebruik van een wattenfilter,
gelegenheid het weefsel te verlaten en de totale vangst te verhogen waarbij tegelijkertijd
vrijwel alle verontreinigingen op het filter achterblijven.
CONCLUSIE
Met de boven omschreven gegevens kan een goede methode worden samengesteld
voor de extractie van actieve endoparasitaire nematoden uit verschillende soorten wortels.
De procedure kan als volgt samengevat worden:
1. Was de wortels grondig af.
2. Knip de wortels in stukjes van ongeveer 1 cm lang.
3. Meng de wortels grondig.
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4. Weeg 10 gram geknipte en gemengde wortels af.
5. Draai deze hoeveelheid gedurende 5 seconden met 100 ml water in de mixer
(10 000 omw. per min.).
6. Spoel de suspensie met de worteldelen uit de mixerbeker over een wattenfilter.
7. Plaats het filter gedurende twee dagen in een extractieschaaltje met zoveel water
dat het juist wordt bevochtigd.

SUMMARY
A blender-cottonwoolfilter method for collecting migratory
endoparasitic nematodes from roots
A blender-cottonwool filter method for the extraction of endoparasitic nematodes
from different kinds of root tissues is described. It combines essential parts of different
techniques.
The method makes use of a domestic type blender (10 000 r.p.m.) in which the
roots are macerated to free the nematodes and to enable them to liberate themselves
easily from the root tissues.
The crushed rootparts and liberated nematodes are washed onto a cottonwool filter
on which the nematodes are allowed to emerge from the tissues and pass through the
filter into a small amount of clean water.
Compared to other known techniques the total catch is high, the final suspension is
very clear and the time required to obtain the final results is short, whereas no permanent
setup is needed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The procedure can be summarised as follows:
Wash the roots thoroughly.
Cut the roots into pieces of 1 cm length.
Mix thoroughly.
Take 10 gms. of root parts.
Blend for 5 seconds in 100 ml of water.
Wash the suspension from the blender beaker over 1 cottonwool filter.
Place filter containing nematodes and rootparts for 2 days in the extractiondish with
enough clean water to touch the filter.
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OVERDRACHT VAN HET NICOTIAN A 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
door/ by
P. J. Taconis en K. Kuiper
In 1956 en 1957 zijn op een zandig boomkwekerijperceel tijdens de veldinspectie
zeer veel seringestruiken aangetast door het Syringa ringspot virus aangetroffen.
In april 1963 zijn van dit perceel laagsgewijs (0-10, 10-20 cm, enz.) grondmonsters
genomen voor aaltjesonderzoek. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat Tricho
dorus pachydermis en Tr. primitivus aanwezig zijn; in de diepere lagen komen zij in
grotere aantallen voor dan in de bovengrond. Eind april 1963 is een grondontsmetting
(behandeld en onbehandeld in viervoud) uitgevoerd. Met een handinjecteur is 60 ml
DD/m2 op 40 cm diepte geïnjecteerd. Eind mei 1963 is zaad van Clematis vitalba,
Ligustrum sinense, Solanum nigrum, Syringa vulgaris en Tropaeolum majus in rijen
uitgezaaid.
Bij het aaltjesonderzoek is in de grondmonsters van behandelde grond (zie Tabel I) in
de laag van 20-60 cm geen Trichodorus aangetroffen. In de monsters uit de lagen 0-10
en 10-20 cm bleek nog een geringe restbesmetting aanwezig te zijn. Dit is ook bij andere
ontsmettingsproeven ervaren.
In november 1963 zijn de wortels van alle zaailingen per gewas en per herhaling
verzameld.
Gedurende december 1963 is uit de wortels van de planten van 3 van de 4 herhalingen
(keuze bepaald aan de hoeveelheden wortelmateriaal) sap geperst, dat met behulp van
carborundum-poeder o.a. op Nicotiana tabacum 'White Burley' is geïnoculeerd. Nage
noeg alle tabaksplanten, die na de sapinoculatie reaktieverschijnselen vertoonden, rea
geerden op het Nicotiana virus 5. In drie gevallen reageerden de toetsplanten op het
Cucumis virus 1 (zie Tabel I). De waarnemingen betreffende het Cucumis virus zijn
bevestigd door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse.
Tabel I
^____^^^Gewas
Herhaling

O
O
O
A
A
A

I
II
IV
I
III
IV

Nicotiana tabacum 'White Burley'
reagerend op Nicotiana virus 5

Trichodorus besmetting per 500
ml grond in de laag van 0-10 cm
enz. na de grondonsmetting

A

B

C

D

E

0-10

2/2
2/2
1/2
2/2
0/2
0/2*

2/2
2/2

2/2
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2*

2/2
2/2
2/2
0/2
0/2
0/2

1/2
2/2
1/2
0/2
0/2
0/2

50
55
60
10
10
20

Toelichting op tabel I:
A: Clematis vitalba
B : Ligustrum sinense
C: Solanum nigrum
D: Syringa vulgaris
E: Tropaeolum majus

0/2*

teller :
noemer:
*
:
—
:

10-20 20-30 30-40 40-60
40
95
315
0
10
0

150
135
190
0
0
0

2500
175
225
0
0
0

1950
210
205
0
0
0

aantal op Nicotiana virus 5 reagerende toetsplanten.
aantal geïnoculeerde toetsplanten.
toetsplanten reagerend op Cucumis virus 1.
onvoldoende hoeveelheid wortels i.v.m. slechte
kieming.
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Uit de gegevens van deze tabel blijkt dat van de 14 maal, dat toetsing van het wortelmateriaal uit het objekt onbehandeld mogelijk was, 13 maal het Nicotiana virus 5 is
geïsoleerd. Daarentegen is van de 13 maal dat toetsing van wortels uit het objekt be
handeld mogelijk was slechts éénmaal het Nicotiana virus 5 geïsoleerd.
Door grondontsmetting toe te passen kan gedurende het eerste groeiseizoen na de
behandeling een besmetting met het Nicotiana virus 5 grotendeels worden voorkomen.
Het is te verwachten dat wanneer grondontsmetting wordt aangevuld met een behande
ling van de bovenlaag een virusinfektie vanuit de grond kan worden voorkomen.

SUMMARY
Transmission of the Nicotiana virus 5 by nematodes of the genus
Trichodorus in seedlings of 5 crops
After disinfection with 60 ml DD/m'2 against Trichodorus pachydermis and Tr. primi
tives at a depth of 40 cm, no Trichodorus was found in the layer 20-60 cm. In the layer
0-10 and 10-20 cm a minute amount of surviving infection was encountered.
The Nicotiana virus 5 was isolated only once out of the 13 times that sap inoculation
was possible from the roots of seedlings of Clematis vitalba, Ligustrum sinense, Solanum
nigrum, Syringa vulgaris and Tropaeolum majus from the treated soil. The Nicotiana
virus 5 was isolated 13 times out of 14 from the roots from the untreated soil.
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DE VEROORZAKER VAN DE „KWADE-GRONDZIEKTE" BIJ
BLOEMBOLGEWASSEN: RHIZOCTONIA TULIPARUM WHETZEL & ARTHUR
With a summary: The cause of "Grey Bulb Rot":
Rhizoctonia tuliparum Whetzel & Arthur
door//ry
G. H. Boerema

(Mycologische waarnemingen, no. 11)
(Mycological observations, nr. 11)
De veroorzaker van de z.g. kwade-grondziekte bij bloembolgewassen is in ons land
algemeen bekend als Sclerotium tuliparum. Reeds in 1925 is echter door de Noordamerikaanse onderzoekers Whetzel & Arthur (8) aangetoond dat het hier in feite een
Rhizoctonia species betreft. In N. Amerika wordt de schimmel sindsdien ook steeds
aangeduid als Rhizoctonia tuliparum.
Sclerotium-soorten zijn gekenmerkt door echte sclerotiën, d.w.z. dat de Sclerotien
bestaan uit een dichte woekering van hyfen omgeven door een laag van dikwandige
donkere pseudo-parenchymatische cellen. Bij Rhizoctonia's bestaan de sclerotiën geheel
uit pseudo-parenchymatische cellen; er is hier geen gedifferentieerde wand, alleen worden
de cellen naar buiten toe geleidelijk donkerder en meestal iets meer langgerekt van vorm.
Verder is typerend voor het mycelium van Rhizoctonia's dat de zijhyfen bij hun aan
hechting een insnoering vertonen.
Bij doorsnede van de sclerotiën van de veroorzaker van de kwade-grondziekte is het
zonder meer duidelijk, dat er sprake is van pseudo-sclerotiën (afb. 1 a). Verder vertoont
het mycelium van de schimmel ook insnoeringen bij de zijhyfen (afb. 1 b). Dat men in

a

b

Afb./Fig. 1. Rhizoctonia tuliparum.
a) structuur van een Sclerotium / structure of a Sclerotium.
b) vertakking van het mycelium / branching of the mycelium.
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ons land, evenals in andere Europese landen desalniettemin deze schimmel is blijven
aanduiden als een Sclerotium-soort, vindt waarschijnlijk zijn verklaring in het feit, dat
een prominente figuur op het gebied van de bloembollenziekten als Dr. W. C. Moore (3)
geen reden zag tot wijziging van de naam, zolang er nog geen sporevormend stadium
van de schimmel gevonden is. Afgezien van de vraag of men bij de veroorzaker van de
kwade-grondziekte ooit een sporulerend stadium zal vinden, geldt echter, dat ten behoeve
van de identificatie van schimmels het noodzakelijk is, dat óók Mycelia Sterilia zo
correct mogelijk worden ondergebracht in de daarvoor in aanmerking komende vormgeslachten. Het is derhalve gewenst voortaan in Nederland deze schimmel met de juiste
naam aan te duiden:

RHIZOCTONIA TULIP ARUM Whetzel & Arthur in Mem. Cornell agric. Exp.Sta. 89 : 10.
1925 ["(Klebh.) n. comb."]
Syn.: Sclerotium tulipae Therry ("in litt.") apud Roum., Fungi sel. exs. (Cent. 42), No. 4199.
1887; in Rev. mycol., Toulouse 9 : 155.1887 (nomen nudum)-, non Sclerotium tulipae
Lib., Pl.crypt. Ard. (Fase. I), No. 36. 1830; nec Sclerotium tulipae Weinm., Hym. ross.
647. 1836 [= Botrytis tulipae (Lib.) Lind].
„ Sclerotium tuliparum Kleb, in Jb. hamburg.wiss.Anst. 22 "1904" (Beih. 3) : 13. 1905;
non Sclerotium tuliparum Schlecht, in Verh. Ver. Beförd.Gartenb. 7 : 223. 1831 [= Bo
trytis tulipae (Lib.) Lind],
De naam Rhizoctonia tuliparum is door Whetzel & Arthur (8) feitelijk gepubliceerd als een nieuwe combinatie
van de door Klebahn in 1905 aan deze schimmel gegeven naam Sclerotium tuliparum. De laatstgenoemde naam
is volgens de nomenclatuurregels echter niet geldig (illegitiem), daar het een later homoniem is van Sclerotium
tuliparum Schlecht., een oude naam voor de veroorzaker van ,,vuur" bij tulpen (zie 3). Derhalve is het door
Whetzel & Arthur samengestelde binomium Rhizoctonia tuliparum als een nieuwe, geldig gepubliceerde naam
te beschouwen [art. 72 van de 'Montreal Code' (1) ].
Dat Sclerotium tulipae Therry in Roum. een oud synoniem is van deze schimmel, is reeds in 1925 door
Dr. H. H. Whetzel vastgesteld. Dit blijkt uit een brief van deze onderzoeker bij een origineel exsiccaat van
S. tulipae Therry in het herbarium van 'The New York Botanical Garden' (afb. 2). Deze oudst bekende naam
van de schimmel is echter vanwege het totaal ontbreken van een beschrijving niet geldig gepubliceerd
[nomen nudum; art. 32 van de 'Montreal Code' (1) ] en derhalve niet beschikbaar als basioniem voor een nieuwe
combinatie in liet geslacht Rhizoctonia. Trouwens als later homoniem van een reeds tweemaal eerder gepubliceerd
binomium is 5". tulipae Therry ook reeds niet geldig.

In de Tuinbouwgidsen wordt de kwade-grondziekte genoemd bij Iris, Tulipa, Narcissus,
Hyacinthus, Lilium, Fritillaria („wegblijvers") en Crocus („wegblijvers"). In vakliteratuur
worden bovendien als gevoelig voor deze ziekte nog vermeld; Colchium (4, p. 109),
Scilla (2, p. 12), Allium (7, p. 26) en Ixia (5, p. 39). Hieraan kan nog worden toege
voegd het geslacht Brodiaea; in 1958 is nl. bij Brodiae laxa (Benth.) Wats, een ernstige
aantasting door R. tuliparum geconstateerd. Verder werden bij het mycologisch-diagnostisch onderzoek de laatste jaren nog incidenteel aantastingen door deze schimmel
waargenomen bij Dicentra spectabilis (L.) Lemre (zie ook 6, p. 24), Valeriana officinalis
L., Lychnus sp. en Helleborus niger L. Deze schimmel blijkt dus behalve vertegenwoor
digers van de „bloembollenfamilies" (Iridaceae, Liliaceae en Amaryllidaceae) incidenteel
ook kruidachtige planten van andere plantenfamilies te kunnen aantasten.
SUMMARY
The cause of "Grey Bulb Rot": Rhizoctonia tuliparum Whetzel & Artuhr
The conclusion of Whetzel & Arthur (8) that the causal fungus of "Grey Bulb Rot"
does not belong to the form-genus Sclerotium, but represents a typical Rhizoctonia
species, was confirmed. Compare fig. 1. The oldest name of this fungus, Sclerotium
tulipae Therry in Roum. (1887) was published without any description (nomen nudum),
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Afb./Fig. 2a

Alb. I Fig. 2b

Afb./Fig. 2
a) Roumeguère's 'Fungi selecti exsiccati' no. 4199 in het herbarium van
'The New York Botanical Garden'.
b) Een bij dit exsiccaat aanwezige brief
van Dr. H. H. Whetzel.
a) Roumeguère's "Fungi selecti exsiccati" nr. 4199 in the herbarium of
the New York Botanical Garden.
b) A letter of Dr. H. H. Whetzel atta
ched to this exsiccatum.

Seotions of the Solerotla of Rouneguere' s num
ber 4199 fungi, Seleoti exsicoatl (which bears the
name Solerotium Tulipae n.ep. Therry in litt.)»
show upon microscopic examination that the fungus
is identical with Sclerotium tullparum Klebahn,
which name was given it in 1905* whetzel has re
cently restudied this fungus and transferred it to
the genua Rhizoctonia under the name Rhizoctonia
tullparum (Klebh.) n.comb. (New York (Cornell)Mem.
Sfi: 10, 1935).This fungus of Therry's in Rouneguere's exsiccati appears never to have been de
finitely identified before this with any of the
Sclerotial fungi reported upon tulips by others.Hop
kins in his monograph of Botrytis tulipae (New York
(Cornell) Mem. £§: 330, 1921) reject3 Solerotium
tulipae Therry as a synonym of Botrytis tulipae
(Lib.) Hopk., since he found on examining Therry's
specimens that the Sclerotia were too large for
Botrytis.
There is a significant statement by Therry on
the label of this specimen to the effeot that Planchon holds this fungus to be a Rhizoctonia (?). I
have as yet found no reference,other than on this
label,to any published statement by Planohon to
this effeot.
Therry*s name was applied to this fungus in
1887, many years after Madam Libert had applied the
same name to Botrytis tulipae. Therry's name there
fore passes into synonomy for just the same reason
that Klebahn's name Sclerotium tullparum is invalid
becâuse of the earlier use of the name Solerotium
tullparum by Schlectendahl for Botrytis tulipae.'(See
New York (Cornell) Mem. 32:
1925)
The synonomy of this fungus would therefore
appear to be as follows:
Sclerotium tulipae Therry in Litt. Rouneguere's
fungi Selecti exsiccati No. 4199, 1887.
Sclerotium tullparum Klebh.Sept. Mitt. Bot.
Staatsinst. (Hamburg) p.13. Jarb. Hamburg Wise. Anst.
£S: (1904) Beiheft 3. 1905.
Rhizoctonia tullparum (Klebh.) Whetzel and
Arthur. New York (Cornell) Mem. fig:
10. 1935.

a/^/r-'f2y
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besides it duplicates a name already previously published two times (later homonym).
Therefore the epithet tulipae is not available for a new combination in the genus Rhi
zoctonia.
In the combination Rhizoctonia tuliparum made by Whetzel & Arthur (1925) the
authors adopted the epithet of the next oldest name of the fungus: Sclerotium tuliparum
Kleb. (1905). However this name is illegitimate being a later homonym of Sclerotium
tuliparum Schlecht. (1831). Therefore the combination made by Whetzel & Arthur
must be treated as new, dating from 1925, and the binomial should be written Rhizoc
tonia tuliparum Whetzel & Arthur, not R. tuliparum (Kleb.) Whetzel & Arthur [art. 72
'Montreal Code' (1) ].
Rhizoctonia tuliparum can attack all kinds of plants of the Iridaceae, Liliaceae and
Amaryllidaceae (zie 2,3,4,5,6,7). In 1958 a severe attack by the fungus was observed
on Brodiaea laxa (Benth.) Wats. (Liliaceae), a host not mentioned in literature till now.
In recent years this fungus is also incidentally found on plants of other families, namely:
Dicentra spectabilis (L.) Lemre (Papaveraceae, see also 6), Valeriana officinalis L.
(Valerianaceae), Lychnus sp. (Cariophyllaceae), and Helleborus niger L. (Ranunculaceae).
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DE BESTRIJDING VAN DE BLADVLEKKENZIEKTE
VEROORZAAKT DOOR MA RSSONINA SPP. BIJ POPULIEREN
With a summary: The control of the leafmould disease caused
by Marssonina spp. on poplars
door/ by
P. J. Taconis
In een proef op 5-jarige populieren (Populus 'Vereecken') in een windscherm zijn o.a.
6 bespuitingen met intervallen van 10-14 dagen uitgevoerd met ziram 0.2%. De eerste
bespuiting is uitgevoerd op 6 mei 1963, de laatste op 1 juli 1963. Ondanks het feit, dat
deze bestrijding betrekkelijk vroeg in het seizoen is beëindigd blijkt uit de waarnemingen
op 30 september 1963, dat de door de bladvlekkenziekte veroorzaakte voortijdige bladval
in aanzienlijke mate kon worden beperkt (zie tabel 1 en afb. 1).
Tabel 1. Percentage bladval op 30 september 1963.
ras
Objekten

"

onbehandeld
ziram 0.2%

- .

Populus 'Vereecken'
91.9%
5.7%

Afb. 1. Populier, Populus 'Vereecken'
Voorgrond onbehandeld, achtergrond 6 x behandeld met ziram 0.2%.

Opname: dhr. Wiskerke.

Opmerkelijk was in deze proef het duidelijke verband tussen de voortijdige bladval
bij de populieren en die van de ernaast staande bomen van het appelras Golden Deli
cious (zie tabel 2) die door de fruitteler volgens een eigen schema waren bespoten.
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Tabel 2. Percentages bladval op 30 september 1963.
rassen
Objekten

* -

onbehandeld
ziram

Populus
'Vereecken'

'Golden
Delicious'

91.9%
5.7%

62.9%
24.7%

In een laat in het seizoen begonnen proef op 4-jarige populieren (Populus 'Heidemij')
is zineb 0.35% volgens het afvalsysteem toegepast met intervallen van 9-12 dagen. De
eerste behandeling is uitgevoerd op 3 juli 1963, de laatste op 26 augustus 1963. Naar
mate het aantal bespuitingen groter was, was het percentage bladeren volledig vrij van
Marssonina-aantasting groter (zie tabel 3).
Tabel 3. Percentages bladeren, volledig vrij van
aantasting op 18 september 1963.
ras
Objekten

*"•-»

Populus 'Heidemij'

lx zineb 0.35%
2x „
„
3x „
4x „
6x „
„

onbehandeld

1.6%
10.0%
9.4%
53.8%
75.6%
1.3%

SUMMARY
The control of the leaf mould disease caused
by Marssonina spp. on poplars
Premature falling of leaves, caused by Marssonina spp., was kept in check to a large
extent by 6 sprayings with ziram 0.2% during the first half of the growing season.
A clear connection was established between premature falling of leaves in poplars
and the apple variety Golden Delicious.
An increase in the number of sprayings with zineb 0.35% in the second half of the
growing season meant an increase in the percentage of the leaves free from Marssonina.
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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
door /by
A. J. Wit

Na een korte periode met vorst gedurende de nachten in eind november-begin decem
ber 1962 voltrok zich op 19, 20 en 21 december 1962 een overgang naar een nieuwe
vorstperiode, die, met uitzondering van een paar dagen met dooiweer, tot begin maart
1963 heeft geduurd.
Onder invloed van deze langdurige en strenge winter, waarbij in het bijzonder de
maanden januari en februari behalve zeer koud ook zeer droog en zonnig waren, is
veel schade aan coniferen, bomen, heesters en vaste planten aangericht.
Vooral de combinatie zeer droge lucht, zon en wind tijdens aanhoudend vorstweer
heeft een meer of minder sterk uitdrogend effekt van naalden en/of schubben (conife
ren), takken (bomen en heesters), bladeren (groenblijvende heesters) of bloemknoppen
(Rhododendron's en Azalea's) ten gevolge gehad.
Na beëindiging van het lange vorsttijdvak bleken meermalen gehele partijen planten
volledig te zijn afgestorven. In andere gevallen was de schade alleen beperkt tot het
bovengrondse gedeelte; door het beschermende aanwezige sneeuwdek zijn zowel wortel
hals als wortelgestel van beschadiging gevrijwaard gebleven.
De aangerichte schade bij hetzelfde gewas op verschillende kwekerijen van boom
kwekerijgewassen, coniferen of vaste planten bleek meermalen in aard en omvang uiteen
te lopen. Zo bleek Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Pari. cv. Fletcheri bijv. op een
boomkwekerij in West-Brabant geheel te zijn afgestorven, terwijl bij ditzelfde gewas
op een boomkwekerij in Oost-Brabant geen enkele vorstschade is opgetreden.
Het al dan niet optreden van vorstschade bij een gewas wordt in eerste instantie
bepaald door een aantal faktoren of een combinatie hiervan. In de eerste plaats spelen
hierbij de bemesting, de grondsoort, de standplaats en het watergehalte van de plant
een belangrijke rol. Rijkelijk met stikstof overbemeste houtige gewassen groeien veelal
langer door dan normaal, hetgeen een nadelige invloed op het verhoutingsproces van
de twijgen uitoefent. Niet voldoende afgerijpt hout is gevoeliger voor vorstbeschadiging.
Een meer of minder beschutte standplaats is eveneens vaak een bepalende omstandig
heid geweest of en in hoeverre het gewas van vorst heeft geleden.
Naast deze faktoren zijn vooral ook de conditie en de leeftijd waarin het gewas tijdens
de vorst verkeert van belang. Opgekuilde partijen of in november/december geplante
gewassen hebben gedurende de langdurige winter 1962/1963 in bijzondere mate van
bovengrondse uitdroging te lijden gehad. Ook de één- en tweejarige zaailingen van
verschillende gewassen ondervonden ernstige schade; soms waren het uitsluitend de
toppen van de planten, die boven de sneeuw uitstaken, welke naderhand bleken te
zijn afgestorven.
Toen in het begin van maart uiteindelijk de dooi intrad waren de schadelijke gevolgen
van de winter nog geenszins voorbij. Op bepaalde plaatsen bleek de hal nl. tot op een
diepte van ca. 90-100 cm in de grond (zandgrond) te zitten en het duurde toen nog
geruime tijd alvorens de grond geheel halvrij was.
185

Inzonderheid de combinatie diep bevroren grond met overdag helder zonnig weer
en wind heeft in deze navorstperiode de schade aan talrijke gewassen nog in omvang
doen toenemen. De planten waren in deze tijd nog niet in staat door middel van hun
wortelgestel water uit de bevroren grond op te nemen, terwijl anderzijds door zon, wind
en hogere temperaturen de verdamping overdag zodanig werd opgevoerd, dat dit nog
verdere verdroging bij de bovengrondse delen van de planten tengevolge had.
Hoewel per kwekerij (soms zelfs binnen hetzelfde centrum) grote verschillen in om
vang en aard van de vorstschade bij een bepaald gewas zijn opgetreden, hebben, althans
voor zover ons bekend, onderstaande gewassen, soms in het algemeen, soms meer van
plaatselijke aard, in meer of minder ernstige mate door de strenge vorst geleden.
1.

Coniferen:

Abies procera R. (syn. A. nobilis (D. Don) Ldl.)
Araucaria araucaria (Molina) K. Koch
Cedrus atlantica Man.
cv. Glauca
— deodara (Roxb.) Loud.
cv. Aurea
Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Pari. cv. Fletcheri
cv. Golden King
—
cv. Intertexta
—
cv. Minima glauca
cv. Silver Queen
— •— cv. Stewartii
cv. Westermannii
cv. Wisselii (syn. Cham. laws, conica B.)
— obtusa (S. & Z.) Endl. cv. Gracilis aurea
— spp. en cultivars
Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don
Juniperus spp. en cultivars
Picea abies (L.) Karst. (1- en 2-jarige zaailingen)
— pungens Engelm. cv. Glauca
— sp. (dwergvormen)
Pinus sp. (speciaal 1- en 2-jarige zaailingen)
Podocarpus nivalis
Pseudotsuga menziezii (Mirbel) Franco (vooral 1- en 2-jarige zaailingen)
Taxus sp.
Thuja plicata D. Don
cv. Atrovirens
— — — cv. Aureovariegata (syn. Th. gigantea zebrina Hort.)
Thujopsis dolabrata (L.f.) S. & Z.
cv. Variegata
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg.
2.

Bomen en heesters:

Amorplia canescens Pursh
— nana Nutt.
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A ucuba japonica Thbg
cv. Variegata
Baccharis halimifolia L.
Berberis darwinii Hook
— julianae Schn.
— linearifolia Phil.
cv. Apricot Queen
— lologensis Sandw. cv. Highdown
— media Grootend. (x)
—
(x) cv. Parkjuweel
— stenophylla Ldl. + cultivars
— verruculosa Hemsl. & Wils.
Bignonia capreolata L.
Buddleia davidii Franch + cultivars
Buxus sempervirens L.
Callicarpa mollis S. & Z.
Calluna vulgaris (L.) Hull + cultivars
Calycanthus occidentalis Hook. & Arn.
Camellia japonica L. en cultivars
Campsis radicans (L.) Seemann
Caryopteris sp.
Cassinia fulvida Hook. f. cv. Golden Heather
Catalpa sp.
Ceanothus-hybriden, o.a. Gloire de Versailles, Marie Simon en Perle Rose
Cephalanthus occidentalis L.
Ceratostigma willmottianum Stapf
Cercis siliquastrum L.
Clematis sp.
Colutea media W. (x)
Cornus florida L.
Coronilla emerus L.
Corylopsis sp.
Cotinus coggygria Scop.
Cotoneaster franchetii Bois
— frigida Wall. cv. Lutea
— harroviana Wils.
— lactea W. W. Sm.
— microphylla Wall.
— rhytidophylla R. & W.
— rotundifolia Wall.
var. lanata (Jacques) Sehn. (syn. C. wheeleri Hort.)
— rugosa Pritz.
— salicifolia Franch.
var. floccosa R. et W.
— watereri Exell (x) cv. Aldenhamensis
(x) cv. Cornubia
(x) cv. Glabrata
(x) cv. Pendula (syn. C. hybrida pendula Hort.)
(x) cv. Vicaryi
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(x) cv. Watereri
— zabelii Sehn.
Cytisus battandieri Maire
— praecox-hybr. Hollandia
Zeelandia
— scoparius (L.) Link
Cytisus supinus L.
Diervilla sp.
Elaeagnus ebbingei J. Doorenbos (x)
— umbellata Thbg
Elsholtzia stauntonii Benth.
Erica sp.
Escallonia langleyensis Veitch (x) cv. C.F. Ball
(x) cv. Donard Seedling
(x) cv. Edinburgh
— 'Park Beauty'
— virgata (R. & P.) Pers.
Euonymus grandiflora Wall.
— sp. (bont)
Forsythia sp.
Gaultheria adenothrix Maxim.
Genista multibracteata Tausch
— tinctoria L.
Hamamelis sp.
Hebe armstrongii (Kirk) Cock. & Allen
Hedera helix L. cv. Arborescens nana
var. poëtica West. cv. Arborescens
Hibiscus syriacus L.
Hydrangea quercifolia Bartr.
— macrophylla (Thbg) Ser. en cultivars
Hymenanthera crassifolia Hook. f.
Hypericum hookerianum Wight & Arn. cv. Hidcote (syn. Hyp. patulum Hidcote Fletcher)
— patulum Thbg cv. Henryi
Ilex altaclarensis (Loud.) Dall. (x)
— opaca Ait. cv. Amy, Clark en andere cultivars
— sp. (goudbont en groen)
I tea japonica Oliv.
Jasminum officinale L. var. affine (Ldl.) Nich.
Kalmia sp.
Laburnum sp.
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum japonicum Thbg cv. Rotundifolium
— lucidum Ait. f.
— 'Mad. Lemoine'
— ovalifolium Hassk.
—• cv. Aureum
— quihoui Carr.
— sinense Lour. cv. Pendulum
— strongylophyllum Hemsl.
Lonicera (klimmende soorten)
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—
—
—
—

fragrantissima Ldl. & Paxt.
japonica Thbg cv. Reticulata
nitida Wils.
pileata Oliv. cv. Yunnanensis
cv. Hohenheimer Findling
— purpusii R. (x)
— standishii Jacques
Magnolia grandiflora L.
— sp. (jong)
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. (vooral 1- en 2-jarige zaailingen)
cv. Rotundifolia
Olearia haastii Hook. f.
Osmarea burkwoodii Burkw. & Skipw. (x)
Osmaronia cerasiformis (T. & G.) Greene
Paulownia tomentosa (Thbg) Steud.
Pernettya mucronata (L.f.) Spreng.
Philadelphus sp.
Phillyrea sp.
Polygonum sp.
Prunus laurocerasus L. en cultivars
— lusitanica L.
Pyracantha coccinea Roem. cv. Keessen
cv. Lalandei
cv. Orange Glow
— rogersiana (Jacks.) Bean (syn. Pyr. crenulata var. rog. Jacks.)
Rhododendron griersonianum Balf. f. & Forr.
— hippophaeoides Balf. f. & Sm.
— obtusum (Ldl.) Planch. (Japanse Azalea's)
— sp. (zgn. zachte hybriden en dwergvormen)
— villosum Hemsl. & Wils.
Ribes sp.
Rora-hybr. (cultuurrozen)
Rubus sp.
Sambucus sp.
Sarcococca hookeriana Baill cv. Humilis
Skimmia sp.
Spiraea cantoniensis Lour.
Stranvaesia davidiana Dcne
var. undulata (Dene) R. & W.
•
cv. Lutea
Tamarix sp.
Ulex europaeus L.
— gallii Planch.
Viburnum davidii Franch.
— henryi Hemsl.
— sp. (vooral 1- en 2-jarige zaailingen)
Wisteria sinensis (Sims) Sweet
— — cv. Alba
3. V a s t e p l a n t e n :
Acaena sanguisorbae (L.f.) Vahl
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Achillea lewisii Ingw. (x) (syn. A. tomentosa 'King Edward')
Anemone hybrida Paxt. (x) en cultivars
Asclepias tuberosa L.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Aster alpellus van der Schoot (x) 'Triumph'
— amellus-hybr. Praecox Sonnenwende
— farreri W. W. Sm. & Jeff. 'Berggarten'
— frikartii Frikart (x) 'Wunder von Stäfa'
Cassia marilandica L.
Chrysanthemum koreanum-hybr. Hebe
Orange Wonder
— maximum-bybi. Angel Wings
Cobham Gold
Juno
— (Pyrethrum-hybr.) Pink Ideal
The King
— rubellum Sealy cv. Paul Boissier
Coreopsis grandiflora Hogg cv. Zonnekind
Cynoglossum nervosum Hook. fil.
Dianthus arenarius L.
— caryophyllus L. 'Red Emperor'
'Roem van Zuidwijk'
— plumarius L. 'Artis'
'Maggie'
— — •— 'Roodkapje'
Digitalis grandiflora Mill.
Erinus alpinus L.
Galega hartlandii Clarke (x) 'Duchess of Bedford'
Geranium albanum Bieb.
— asphodeloides Burm. fil.
— endressii Gay
— gymnocaulon DC.
Kniphofia-hybr. Burgemeester de Vlugt
Linum flavum L.
Lychnis coronarius Desr.
Minuartia stellata (Clarke) Maire et Petitm.
Monarda didyma L. cv. Cambridge Scarlet
Papaver-hybr. Border Beauty
Mrs. Perry
Penstemon hirsutus (L.) W.
Phlox paniculata-hybr. Iceberg
Potentilla 'Gibson's Scarlet'
Prunella grandiflora (L.) Jacq. cv. Alba
— webbiana Paul (x) cv. Loveliness
Salvia pratensis L. (type)
— virgata Ait.
Santolina chamaecyparissus L.
Saponaria ocymoides L.
Sempervivum schlehanii Schott var. rubrifolium Praeg.
Thymus 'Silver Beauty'
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— vulgaris L. cv. Aureus
Verbascum-hybr. Boadicea en Cotswold Queen
Viola cornuta-hybn&zn.

SUMMARY
Damage to conifers, shrubs and perennials by frost
in the winter 1962-1963
During the prolonged frost period from about 20th December 1962 until the begin
ning of March 1963, the months of January and February were very dry and sunny
as well as very cold. The result of this combination of very dry air, sun and wind during
persistent frosty weather was the drying up to a greater or lesser extent of needles and/or
scales (conifers), branches (trees and shrubs), leaves (evergreen shrubs) of flowerbuds
(rhododendrons and azaleas).
Sometimes whole groups of plants seemed to have died off completely, sometimes
only the parts above the ground. In the latter case the neck of the roots and the root
system itself were safeguarded against being damaged by the protective snow covering.
The extent and type of damage caused to the same crop on different nurseries
sometimes differed very greatly. The damage was determined by a number of factors
or a combination of them, including: manuring (woody crops which are richly manured
with nitrogen have a longer period of growth, the wood does not ripen sufficiently and
is therefore more liable to damage by frost), type of soil, position, water content of
the plant, etc.
The extent of the damage increased once the thaw set in, in the beginning of March.
The plants could not absorb any water from the still deeply frozen soil (in sandy soil
often 90-100 cm deep), while the sun, wind and rising temperatures caused increasing
evaporation in the parts of the plants above the ground.
The crops mentioned in the lists suffered more or less severe damage by frost.
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ORGANISATIE
Ingesteld werd het distrikt Dronten (O.-Flevoland).

PERSONEEL
Op 1 januari 1963 bedroeg het aantal in de formatie opgenomen ambtenaren 447;
per ultimo december 1963 was dit 461.
Voorts waren er in tijdelijke dienst 52 aardappelcontroleurs op bijzondere beloning;
voor assistentie bij diverse werkzaamheden werden 180 personen als arbeidscontractant
ingeschakeld.
Het verloop onder het personeel gaf nagenoeg hetzelfde beeld als in 1962; in onder
staand overzicht is de reden van het ontslag gegeven.
m.
vr.
Positieverbetering
8
7
Huwelijk (gezinsomstandigheden)
—
14
Pensioen
2
—
Overige redenen
2
1
In 7 gevallen werden tijdelijke krachten aangetrokken voor vervanging van ambte
naren afwezig wegens langdurige ziekte.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlieten de heren R. van
Halen en I. Ph. Z. Ermers de dienst.
De heren J. Posthumus en A. de Weijer herdachten in het verslagjaar dat zij gedu
rende 40 jaren in dienst van de Plantenziektenkundige Dienst waren geweest.
Het vervullen van vacatures ondervindt door gering aanbod moeilijkheden voorzover
het betreft analisten en financieel administratieve krachten; geschoold archiefpersoneel
en ervaren typisten boden zich in het geheel niet aan.
Ook wordt het steeds moeilijker in de dienstenverlenende sector (bode archief, bode
expeditie) de opengevallen plaatsen te bezetten.

HUISVESTING
Het kantoor te Naaldwijk werd overgebracht naar 's-Gravenzande; het kantoor te
Hillegom kon in het bestaande pand ruimer worden gehuisvest. Het distriktskantoor te
Mill zal in 1964 naar Boxmeer worden verplaatst. Voor de huisvesting van de kantoren
te Boskoop, Aalsmeer, Den Helder en Leiden werd nog geen oplossing gevonden.
De plannen voor de nieuwbouw van het Hoofdkantoor namen nagenoeg definitieve
vormen aan.
De bouw van een nieuw kassencomplex voor virologisch onderzoek zal eerst in 1964
gerealiseerd kunnen worden.
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Personeelsformatie op 1 juli 1964

HOOFDKANTOOR
Dr. C. J. Briejèr, directeur; Dr. J. W. Hes, plv. directeur; Mr. F. du Marchie Sarvaas,
adj. directeur; Dr. P. M. L. Tammes; Mevr. E. Elsinga-Bruil, secretaresse.
AFDELINGEN

ALGEMENE ZAKEN: Drs. F. K. Lotgering (chef); W. v. d. Berg.
Telefoniste: Mej. E. A. Versteeg.
Archief: H. Wien Jr.; J. Beekhuizen; J. H. Albers, Mej. G. M. Lenting; A. Snij
der; T. Th. Wijnen.
Centrale Inkoop, magazijn en vervoer: J. v. Manen; J. G. Derksen; Mej. A. A.
Verhoeven; A. v. d. Haar; J. Heij; W. C. Jansen; G. v. d. Pol.
Typekamer: Mej. J. D. M. Bouwman; Mej. H. C. de Kleyn; Mej. J. J. Oosten
dorp.
Expeditie: J. W. Jansen; J. P. v. Espelo; H. Laurens; B. Mulder.
Instrumentmakerij: G. Slijkhuis; A. v. Oort.
Meubelmakerij: W. S. Brussen; A. Ruisch.
Offsetdrukkerij: A. v. Brakel; J. den Hartog; Mej. M. G. Derks; Mej. H. A. E.
v. d. Hoff; Mevr. A. J. Jansen-Hellegering.
Huishoudelijke dienst: H. Ruitenberg; G. Jansen; Mevr. D. Heij-Drost; Mej. B.
Th. H. Wessels.
COMPTABILITEIT: G. A. v. Zilfhout (chef).
Begrotingszaken, financ. personeelszaken enz.: G. A. v. Zilfhout; G. Wessels;
W. Wildschut.
Hoofdboekhouding: H. W. v. d. Heijden; O. A. G. Bax; J. Morel; Mej. H. Fehr.
Crediteuren: Mej. M. C. Kooyman; Mej. W. P. Bosveld; J. v. d. Haar; M. v.
Muyen; D. v. Veldhuizen.
Debiteuren: Mej. A. ten Cate; J. E. v. Aggelen; Mej. F. A. von Bannisseht; Mej.
A. de Heus; Mevr. A. M. Hulshof-v. Dinter; J. C. M. Linders; Mej. E.
Rensen; Mej. A. G. v. d. Spreng.
DIAGNOSTIEK: Dr. Ir. M. Oostenbrink (chef).
Algemene Fytopathologie: Ir. W. P. de Leeuw; Mej. B. A. E. Bosch.
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Roest 87

Morel
Bladvlekkenziekte 50
Vruchtrot 87
Narcis
Bolrot 144
Grote narcisvlieg 144
Tulpestengelaaltje 75
Ziekten, div. 144
Orchidee
Bladvlekken 86
Schildluis 31
Peer
Blaasmijnmineermot 47, 48
Gestreepte bladsnuitkever 51
Hoge temperatuur 50
Schurftziekte 48, 104, 105, 106
Spint 51
Vruchtbladroller 49
Wildschade 49
Pelargonium
Virusoverdracht 85
Wegvalproef 85
Perzik
Melige pruimeluis 51, 52
Pioen
Septoria paeoniae 34
Plantuitjes
Stengelaaltje 148, 149
Populier
Bladvlekkenziekte (artikel) 183-184
Prei
Alternaria porri 56
Schimmelaantasting 86
(zwarte strepen)
Rhipsalis
Wegval van stekken 85
Roos
Kleinste rozebladwesp 34, 35
Meeldauwbestrijding 100
Schimmelaantasting 87
Spintbestrijding 108
Wortelknobbelaaltje 115

Liguster
Galmijt 33

San José-schildluis
Controle 75
Schorseneer
Meeldauwbestrijding 100

Luzerne
Voetziekte 88

Sjalotten
Stengelaaltje 148, 149
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Sla

Ui
Botrytis 102
Schimmelaantastingen 102, 103

Spinazie
Chortophila fugax 56

Uievlieg 56, 57, 111, 112
Vaste planten
Veldkeuring 81

Stoppelknollen
Modderkever 70

Vingerhoedskruid
Virus 35

Tarwe: zie Granen

Vlas
Dode harrel 29
Grauwe schimmel 29, 97
Roest, zwartstip 29
Vlasbrand 29
Vlastrips 29, 96
Vroege akkertrips 29
Zaaizaadontsmetting 97

Tomaat
"Knol" 114
Tulp
Huidziek 143
Botrytis 143
Pénicillium 143
Tulpestengelaaltje 75, 144
Virus 144
Zwartbenigheid 87
Acalla comariana 37
Adoxophyes reticulana 49
Agroites spp. 21
Alsophila aescularia 45
Alternaria porri 56
Amaurosoma sp. 25
Anthonomus pomorum 112
Aphelenchoides subtenuis 144
„
fragariae 147
Aphididae 7, 8, 14, 18, 108, 109
Aphis fabae 7, 109
Aphis pomi 40, 109
Aulacorthum solani 110
Macrosiphum euphorbiae 110
Myzus ascalonicus 110
Myzus ornatus 110
Myzus persicae 7, 14, 15, 110
Nasonovia ribis nigri 110
Neomyzus circumflexus 110
Rhopalisiphoninus latysiphon 110
Rhopalisiphoninus staphyleae 110
Rhopolisiphum insertum 39
Arctia caja 43
Ascochyta bohemica 86
Chrysanthemi 148
„
linicola 29
,,
pinodella 88
Atomaria linearis 14
Aureobasidium microstictum 30
Blennocampa pusilla 34
Botrytis spp. 145, 146, 147
Botrytis cinerea 29, 37, 84, 97, 102
„
narcissicola 144
„
tulipae 143
Byturus spp. 49
,,
tomentosus 113
Cacoecia costana 54
„
oporana 43
„
rosana 44

Wortel
Wortelvlieg 111
Cecidomyidae 19
Centrospora acerina 27
Ceramica pisi 49
Cercosporella herpotrichoides 24
Ceuthorrynchus assimilis 28, 96
„
pleurostigma 28, 70
Chortophila brassicae 56, 112
„
floralis 112
„
fugax 56
Cnephasia longana 46
Colletotrichum atramentarium 11, 13
Contarinia pisi 17
„
nasturtii 56
Corynebacterium fascians 147
„
sepedonicum 59
Criconemoides crenatus 164, 165, 166
„
rosae 162, 163, 164
„
rotundicauda 166, 167, 168
„
vadensis 160, 161, 162
Cucumisvirus 1 54, 82, 84, 144
Cylindrocarpon radicicola 145
Depressaria nervosa 26
Diataraxia oleracea 16
Didymella bryoniae 54, 86
Ditylenchus dipsaci 22, 75, 80, 92, 144,
146, 148
„
destructor 80, 81, 144, 145, 146
Dysaphis plantaginea 46
Enarmonia nigricana 17
,,
pomonella 39
Eriophyes loewi 33
Eriosoma lanigerum 38, 110
„
ulmi 54
Erwinia atroseptica 59
Erysiphe cichoracearum 87, 100
„
graminis 19
Fusarium spp. 9, 18, 24, 145 en 146
coeruleum 59, 141
„
culmorum 144
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Fusarium javanicum 87
oxysporum 144, 145
„
solani 87
trichothecio'ides 59, 141
Genaparlatoria pseudaspidiotus 31
Gloeosporium 105, 106
Gnomonia fructicola 33, 86
Graphiphora augur 39
Haplodiplosis equestris 58, 66, 70
Heliothis armigera 148
Helminthosporium cactivorum 85
Helophorus spp. 70
Hemicychiophora 91
Heterodera avenae 20, 63, 91
„
rostochiensis 61, 62, 63, 132,
134, 135, 136, 137
„
schachtii 91
trifolii 89, 91
Hoplocampa testudinea 39, 113
Hyalopterus pruni 51, 109
Hydraecia micacea 13, 17
Hydropota griseola 26
Hylemya antiqua 56, 111
Hylobius abietis 113
Hyponomeuta padellus malinellus 113
Kakothrips robustus 17
Leptinotarsa decemlineata 138
Leptosphaeria nodorum 18
Leptotrochila porri 86
Lithocolletis corylifoliella 47
Longidorus elongatus 90
Lycopersicum-virus 3, 84
Lygus pabulinus 41
„
pratensis 30
Marssonia spp. 183-184
Mamestra spp. 45
„
brassicae 31
„
oleracea 45
„
persicariae 45
Melampsora lini 29
Meligethes aeneus 28
Meloidogyne spp. 114, 115
„
arenaria 146
hapla 91, 92, 115
„
javanica 146
Metatetranychus ulmi 39, 107, 108
Mycosphaerella cypripedii 86
Nasonovia ribis nigri 53
Nectria galligena 107
Nepticula malella 38
Oidium sp. 86
Onychiurus bicampatus 89
Operopthera brumata 113
Ophiobolus graminis 24
Ophonus pubescens 37
Orthosia spp. 46, 47
Pegomya hyoscyami 14, 67, 68
Pénicillium 143, 144, 145
Peronospora pisi 17
„
schachtii 16
Pezicula spp. 39, 106
Phloeosporella padi 50, 87
Phoma betae 97
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Phoma eupyrena 59
„
herbarum 88
solanicola 9
„
trifolii 88
Phthorimaea operculella 142
Phyllobius piri 51
Phyllostictina pyriformis 86
Phytophthora cactorum 32
„
infestans 7, 58, 59, 60, 63, 64,
67, 68, 98, 140, 141, 142
Platyparea poeciloptera 138
Plesiocorus rugicollis 47
Podosphaera leucotricha 39, 100
Polydrosus prasinus 54
Popillia japonica 75
Pratylenchus spp. 91, 92
penetrans 170, 175
Pseudomassaria sepincolaeformis 87
Pseudomonas sp. 18
„
solanacearum 142
Psila rosae 27, 111
Psylliodes chrysocephala 28, 70
Puccinia spp. 21, 22
„
dispersa 21
„
graminis 21, 22
„
ribesii 87
„ strnformis 21
Pulvinaria floccifera 30
Pyrenophora avenae 23
,,
graminea 23
„
teres 24
Pythium sp. 103
„
megalacanthum 29
Quadraspidiotus perniciosus 75
Rhagoletis cerasi 49, 50, 139
Rhizoctonia spp. 60, 65, 89, 96, 103, 140,
142
,,
tuliparum 179-182
Rhizoglyphus 144
Rhopalosiphoninus ribesinus 53
Rotylenchus robustus 92
Sclerotinia bulborum 87
,,
denigrans 87
„
minor 103
„
sclerotiorum 103
„
tuliparum 179-182
„
wakkeri 87
Sclerotium delphinii 146
Sitona lineatus 17
Septoria anthurii 84
„
apii 104
„
apii-graveolentis 104
„
paeoniae 34
„
tritici 18
Simaethis pariana 46
Sitodiplosis mosellana 19
Sphaerotheca fuliginea 87, 99, 100
„
mors-uvae 101
„
pannosa 100
Stagonospora sp. 146
„
curtisii 144
Synchytrium endobioticum 132, 138
Taphrina tosquinetii 36

Tarsonemus 144, 146
Tetranychus urticae 108
„
viennensis 51
Thanatephorus cucumeris 11
Thielaviopsis basicola 145
Thrips angusticeps 16, 17, 29, 95
„
fuscipennis 112
„
linarius 29
Tilletia caries 97
Tipula spp. 21, 24, 25, 69
Tortrix pronubana 76, 148
Trialeurodes vaporariorum 110

Trichodorus spp. 90, 91
„
pachydermis 177, 178
„
primitivus 177, 178
„
teres 91
Tylenchorhynchus dubius 90
Uromyces colchici 88
„
croci 87
Ustilago spp. 23
„
avenae 97
,,
nuda 68
Venturia inaequalis 48, 104
„
pirina 48

