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het 4dc Internationale Cons;res voor de
Bestrijding van Planteziokton (8-15 september "1957)

.a) Algemeen , (door S.BROEKHUIZEN)
1-iet 4dë- Internationale• Congres over de' Bestrijding van Planteziekten,'
• dat 'van 8-15 sept. 1957 "te Hamburg wordt/is gehouden is, wat o/nvang betreft,
-wel een morister-congres. Met zijn ongeveer *1500 à 1600 deelnemers, zijn 20 •
. secties en zijn 421 voordrachten, waarvan alleen al 53 op granen betrekking
. hebben, is het echter toch wel een manifestatie van de vele facetten,en pro
blemen, waarvoor praktijk en wetenschap zich overal in 'de wereld bij de be- strijding-van planteziekten en bij de bescherming van voedselvoorraden:'
gesteld zien.,
\
Bat deze problemen van fundamenteel belang zijn voor onze menselijke
samenleving, werd äl direkt bij^de opening van het congres'onderstreept.
Zo herinnerde de burgemeester van, Hainburg, Br. SIE.VEKlDiG, er aan, dat.jaar'lijks, voor ongeveei- .20 mil'jard D.M. aan agrarische produkten in. Hamburg
wordt ingevoerd, waarvan , een hoeveelheid ter waarde van ca 3 'miljard D.M.
•' ook jaarlijks ten gevolge van 'de aantasting door dieren, schimmels en bak- ,
teriën verloren gaat. En de Amerikaanse onderzoeker en hoogleraar, Prof.Br.
E.C.STAKï-IAiT (wiens 'grote verdiensten op het gebied van het "onderzoek > en de .
bestrijding van graanziekten werden erkend en beloond door de aanbieding'van de Otto-Appel-gedenkpenning), wees'er zijn gehoor op, dat jaarlijks door
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dezelfde oorzaken 35 miljoen ton tàrwe'en rijst verloren gaan. Hiervan zouden
ca 150 miljoen mensen kunnen leven!(
.
•
Er is echter nog een andere reden voor de.planteziektenkundigen om alle
krachten te mobiliseren. Nog geen 10 % van al het land, waaruit onze Móeder
Aarde bestaat,,is in kuituur gebracht. De consequentie hiervan is, dat ge
middeld over de gehele wereld 'slechts;0,65 ha.kultuurland per persoon be.schikbaar is, terwijl voor de voeding van ieder van ons gemiddeld;1, ha nodig
zou zijn. Bovendien zitten verschillende landen in dit opzicht helemaal ' •
'
schoof,'zoals bijv. India met gemiddeld 0,3 ha en Japan met slechts een
g o e d e : 0 , 1 h a k u l t u u r l a n d ' p e r p e r s o o n . -. . .
Het.is dus bijzonder noodzakelijk de agrarische produktie-op -te-voeren
en daarbij te streven naar hetzij;'de teelt van resistente'rassen, hetzij
'een
doelmatige bestrijding vari' ziekten en plagen. V/at dit laatste punt
betreft moet'echter.bedacht worden, dat wij.niet ad libitum voort kunnen
gaan'met het toedienen vari bestrijdingsmiddelen. Niet alleen moet dit wapen
met het oog pp de gezondheid en de veiligheid van de mens met voorzichtig
heid en reserve gehanteerd worden (Minister LÜBKE, Duitsland)* ;,jiet'is ook
gebleken dat insekten bijv. na een zekére tijd resistentie tegen een bepaald
bestrijdingsmiddel kunnen ontwikkelen (BRIEJER, Nederland), waardoor het ge-'.,
bruik van steeds.grotere doses bestrijdingsmiddel in de hand wordt gewerkt.
'Daarom moet he.t zoeken naar ziekt eresistente rassen ; op de voorgrond worden,
gestëld (STAîiïiAiî,- U.S.A. ), terwijl bij het opslaan van levensmiddelen ge-„'
'zocht moet worden naar die ekologische omstandigheden,-\die de ontwikkeling .
van de parasiet remmen, resp. onmogelijk-maken (Vi/LTDHER, Duitsland). ,
Bij de tegenwoordige stand van de wetenschap is het echter' uitgesloten
dat één groep.onderzoekers, - bijv. de planteziektenkundigen, deze. problemen
'
alleen kunnen oplossen. Intensieve samenwerking tussen fytopathologen, fysio
logen, genetici,: kwekers en ekologen en.bij voorkeur in internationaal ver
band is beslist noodzakelijk om tot waardevolle resultaten te komen. Hierop
werd door STAKlïAïv wél'.zeer in het-bijzonder de nadruk gelegd.
y
In verband metde ernstige gele-roestaantaSting in tarwe,die wij de
, ..
laatste jaren in ons; land hebben moeten verduren, ging onze belangstelling ,
in het bijzonder uit naar hetgeen over de roestziekten bij granen.op dit
congres te berdé zou worden gebracht. Onze roestspecialist, Drs. ZADOKS,
'geeft in de tv/eede paragraaf van-dit verslag zijn indrukken hierover weer, .
terwijl in de' derde paragraaf door Drs. BECKER, die 'zelf een voordracht
" ' ,
hield over zijn onderzoek'betreffende het kafjesbruiri (Septoria nodorum).
een overzicht wordt gegeven van hetgeen over andere graanziekten werd mede
gedeeld.
,. ,
,
.Uiteraard kwamen ook bepaalde,graanziekten ter sprake, die.(nog) niet
van direkte betekenis voor'.ons land zijn. In de westelijke provincies. van' ;
India wordt zeer veel; schade gedaan door het tarwe -aaltje (Anguina tritici).' •
Laboratorium-proeven hebben tot dusver aangetoond, dat men' wellicht in
•'
diazinon, salicylzuur en benzoëzuur goede bestrijdingsmiddelen heeft, hoewel
dit in veldproeven nog bevestigd moet: worden.
'
: ïen aanzien van het havercystenaaitje,.dat vooral in.Denemarken zeer
veel schade'doet (door STAPEL op gemiddeld 10.miljoen'D.Kronen per jaar
getaxeerd), is de situatie van'dien aard dat de .oplossing voorlopig gezocht
wordt in het kweken.van resistente haverrassen. 'Op dit gebied loopt in Dene
marken een uitgébreid onderzoek (ANDERSEN), dat naar, het-zich laat aanzien
ook voor ons land'.van betekenis -kan zijn.
,
, ._
- ;
' Tarwegaltriùggen blijken in.sommige streken en op onverwachte momenten
nogal wat schade, te kunnen 'veroorzaken., In 1953. werd in "\7est-Duitsland
(Neder-Saksen) een massaaloptreden geconstateerd, dat een gemiddèlde oogst- ,
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, depressie van 1200 kg perv lia ten gevolge had (WAEDE). In 1955 kwam plaatse
lijk 'weer een'zeer ernstige epidemie tot ontwikkeling; dit jaar was de galmuggenvlucht in V/est-Duitsland zeer gering, maar in Oost-Duitsland werd
ernstige schade ondervonden (NOLTE) en de bakkwaliteit werd-ernstig bena; deeld. Hoewel.reeds vele proeven in deze richting zijn genomen,, bleek uit
mededelingen vari GERSLORF en uit de,hierop volgende discussie, dat nog geen
• bestrijdingsmethode is gevonden, die geheel voldoet.' V/el is .DDT het beste
.bestrijdingsmiddel tegen de tarwegalmug gebleken, maar noch 'bij. sproeien*of
verneveling kan een' voldoende doordringing van het gewas worden verkregen. "
Ook zijn alle pogingen om-do larven in'de aren te doden tot dusverre vruchte
loos gebleven.,
Ook met,betrekking tot de fritvlieg (Oscinella frit)'is'het aantal pro
blemen, dat nog moet wordën opgehelderd/.legio'. Tot dusverre was nauwelijks
uitgemaakt, of onder het begrip fritvlieg <5én dan wel meerdere soorten
moesten.worden verstaan. Op dit punt is nu enige vordering gemaakt..JEPSON^
en ïïïE (Engeland) hebben op grond van morfologische kennerken bij de.larven
5 afzonderlijke'soorten fritvlieg .kunnen onderscheiden.. Een eerste stap op
de-weg naar een mogelijke bestrijding, want om hier tot een goedé bestrijding
te komen is het zeker nodig, dat men weet met welke soort of soorten men te
doen heeft en dat ook de biologie opgehelderd is.
. , .. •
Alles"bijeen genomen,, blijken,er ten aanzien van de dierlijke plagen
•: bij granen nog een zeer groot aantal vraagstukken op.te lossen en in het
' -bijzonder met betrekking•tot een doelmatige bestrijding.
'
Plet probleem, van de wilde .haver (Avena fatua)waarover in de vorige
Literatuur-Mededeling werd gerefereerd, blijkt ook in Zweden ernstige vormen
.to hebben aangenomen (OSVALD). Deze hebben geleid tot ingrijpen door de
overheid en van 1 juli 1955 af geldt de bepaling, dat voergraan, dat meer
korrels Van wilde haver per kg bevat'dan wettelijk is toegestaan,.fijn ver
malen moet worden, üit onderzoekingen van ÄBEkG en-ïïïBEKG, die reeds van,
1952 af worden voortgezet, is gebleken dat door een combinatie van mecha
nische bestrijdingsmiddelen en een bepaalde vruchtwisseling"waarbij ook
kunstweiden worden ingeschakeld, de wilde haver'enigermate in toom kan wor
den gehouden. Van de tot dusver onderzochte chemische bestrijdingsmiddelen
werd met IPC en CIPC (5-10 kg/ha) een redelijk maar geen afdoende resultaat ,
verkregen. Erwten,.„aardappelen en voederbieten kunnen direkt na de behande
ling van dé grond met deze preparaten uitgezaaid worden, maar bij winter
granen moet de behandeling 6 weken vóór de uitzaai plaats vinden.'

1.b) Roestimpressies uit Hamburg
1.b.1

Prof. Dr. _ELC.STAKMAIJ '

(door -J.C.ZADOXS)' ;

;

,

.,

Deze roestimpressies moeten beginnen bij Prof.Dr. E.C.STAKMAN (U.S.A.),
de'eregast van dit internationale congres. Prof. STAKMAN, .'thans over de;". ',
zeventig, heeft als eerste scheep ingezien, dat vele schimnielsoorten onder. verdeeld zijn in fysiologische rassen, die sterk verschillen in ziektever
wekkende eigenschappen. Uitgaande van dit inzicht in de fysiologische specia
lisatie van de parasiet heeft SÏAKMAN gedurende mëer dan 40 jaren richting
gegeven aan de resistentie-veredeling, in het bijzonder van tarwe tegen de
zwarte roest. Op grond van zijn gyote verdiensten voor de fytopathologie en
voor de landbouw is Prof. STAKMAN ondérscheiden met de Prof.Dr. Otto-Appelpenning, hem overhandigd door de Bondsminister voor Voedselvoorziening,

Landbouw en Boswezen, Dr, H.LÜBXS.
.
. ; "
' In zijn visionaire openingsrede', betoogde STAKMAïF. o.a.' het volgende.
Ruim.20 % van 'het bouwland in de'Verenigde Staten wordt "gebruikt" voor het
•voeden van planteziekten, insekten en onkruiden; 7 % van het bouwland
"dient" .-voor het voeden van ziekteverwekkende schimmels. In plaats, van.deze
ziekten, insekten en onkruiden-zouden 15 miljoen mensen gevoed .kunnen '
. • • •' worden. ' .
. .>
- .' v
.•
\
. De graanroesten/lcunnen afdoende bestreden worden door het verstuiven ..
' van bloem van zwavel/. Voor " de 5 miljoen ha graan van de U.S.A»7is echter :
' - ''2,5 miljard'kg . zwavel nodig, een hoeveelheid • die 4,5 miljard dollar kost.
Afgezien van de kosten van de chemische ziektebestrijding beschikken de
. ' ;boeren van het grootste deel van de wereld niet over de voor chemische be
strijding .noodzakeli\jke -kennis.
,
- Resistentie-vöredeling'is dus de enige•mogelijkheid. BIFFIïï (Engeland)
;
vond eeri recessieve..resistentie-faktor> tegen de gele roest en maakte daarmee
duidelijk, dat resistentie -veredeling tegen roesten mogelijk.was.. In de
,
Amerikaanse broodtarwerkssen was geen resistentie tegen'zwarte roest aan
wezig. De zwarte roest. mWakte de-.broodtarweku.ltuur vrijwel onmogelijk. IIA
'eindeloos veel moeite slaagden de Icwekers erin de resistentie van vreemde
' tarwesoorten.over te,brengen in.een broodtarwe. Hiervoor moest de'sterili•. .'teitsbarrière van de soortskruising overwonnen en de-koppeling-van resisten
tie-met slechte bakkwaliteit gebroken worden. .
Marquis,' het ras met de ideale combinatie, werd-in 1916 door eeri, vroeg ".
optredende epidemie van de zwarte roest^te gronde gericht. De boeren schakel
: den'.'over op durum-tarwes. In. 1935 werd . ook aan de verbouw van durum-tarwes
een-eind'gemaakt door een hevige epidemie van'het zwarte-roestfysio 56, dat
sinds .1928 : bekend-was, maar een.slaperig bestaan 'leidde. De inmiddels',
gekweekte'zomertarwe Hope was. volkomen resistent tegen zwarte roest. In 1950
. ';
werd echter de hoop dè/bodem ingeslagen door een zwarte-roestepidemie van
het ras' 15 B/ dat zonder enige waarschuwing'in één jaai1 "explodeerde" na een
.
elfjarige sluimering.
'
•
.... • ,'
' • - ' ook ,
; "
-Het onwaarschijnlijke was feit geworden. Z<^/i"n 1957s het jaar .waarin' do
gele.roest vanuit Mexico -de Verenigde Staten .binnendrong en aanzienlijke
h . 'schade aanrichtte. SÏAKMAN had met,zijn veertigjarige ervaring nog nooit een
i
gele-roestaantasting' van enige betekenis meegèmaakt! Ook.hier het onwaar
schijnlijkste' een feit geworden. Zo ook in do toekomst?
'
•Onze enige afweermogelijkheid.is ïesistentieveredeling. Maar dan op oen
. 'andere schaal als.'tot hu toe. De kweekproduktengullen op hun resistentie
.. '
getoetst moeten worden onder alle denkbare omstandigheden. Hiervoor moeten
fytotrons gebouwd worden. Om het onwaarschijnlijke maar toch mogelijk© te
•voorkomen zullen alle denkbare parasieten bijeen gebracht moeten, v/orden op
een geïsoleerde plaats, liefst éen eiland midden'in de zee. Daar de ziekeen
zich niet aan landsgrerizen storen, zuilen-alle landen" hieraan deel moeten
V nemen , door het inzendén van hun kweekprodukten én 'van.hun parasieten.
/"•
.
Slechts dan.zal men in plaats van schimmels mensen kunnen voeden. . .
(

1,b.2 Biochemisch basis-onderzoek'

•
...

1

' '

/'Voor de praktijkman..is het basis-onderzoek veelal éen schimmig spel met
onbegrijpelijke . termen. Toch is al verscheiden malen gebleken,' dat ideeën langzaam gerijpt tijdens' het'basis-ondeirzoek - in enkele jaren in praktijk
gebracht kunnen worden. Do betekenis vau het basis-onderzoek komt.'ook in
het Hamburgs©,congres . tot uiting. Haasts het tiental biochemisch georiënteerd
voordrachten is er nog een..extra-zitting, uitsluitend gewijd aan de bespreking van de chemisch-fysio.logische, processen tijdens de • ziekmaking van

• .

. ' .'
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.planten door schimmels.
: .
•
/ •- Op de oude vragen: "V/at doet de. roest in de plant?","en "Wat is
( resistentie?- wordt thans een antwoord gezocht met. de modernste biochemische
methoden. Uit tal van onderzoekingen blijkt, dat de roest'na'het binnen
dringen in het blad de stofwisselingsprocessen van de gastheerplant' kan ver-,
schuiven in voor de roest gunstige zin. Aktieve enzym-systemen worden geremd
en ternauwernood funktionerende 'enzym-systemen in de plant woi-den tot groteaktiviteit gebracht (SHAW, Canada; FARAAS, Hongarije; HÂSSEBRAUK, Duitsland).
Ook de mens kan de stofwisselingsprocessen "verschuiven11, bijv. met
zink-ionen of met DDT, zó dat een zwarte-roestresistente tarwe vatbaar
wordt: Wordt hier een voor de roest onontbeerlijk maar in het resistenté ras
• niet aanwezig aminozuur na de behandeling toch genaakt, met als gevolg vat. baarheid? (FORSYTH, Canada). Helaas vermeldt niemand, dat hij een vatbaar
ras door een kunstgreep resistent gemaakt, heeft.
• '• ' '

. y

Er.zijn veïe aanwijzingen, dat een,plant na het binnendringen van de,
schimmel aktief:afweerstoffen kan maken. De afweerstoffen zijn vergelijkbaar
met de dierlijke en menselijke "antistoffen" (SUCHORUKOV, Rusland)., De af- weerstoffen worden ook "phytoalexinen"*genoemd. Bij de boon kunnen de gast
heercellen binnen 7 uren na de infektie phytoalexinen vormen. Enkele uren
later is de concentratie..van de phytoalexinen dusdanig, dat de parasiet
/niet verder groeien'kan .(MUELLER, Australië).
Binnendringen van de schimmel in de cel, vorming,van afweerstoffen in
de cel, remming van de schimmelgroei, afsterving van de cel, overgevoeligheidsreaktie, veldresistentie: een keten,• waarvan bij de graanroesten voor-*
lopig alleen begin-: en eindpunt bekend zijn.

Bij de bruine roest van tarv;e is het verband tussen roestreaktie en
tarwechemie een punt van onderzoek. De aantastingsgraad wordt, goeddeelo
bepaald door de hoeveelheid reservestoffen in het blad, vooral koolhydraten
(HASSEBRAUK, Duitsland). Bij de bonenroest neemt het bladgewicht na infektie •
snel toe, vermoedelijk doordat onder,invloed van de roest de afvoer van kool
hydraten uit het ..blad geremd wordt (YARWOOD, U.S.A.). Het aantastingstype '
'een maat voor de resistentie - wordt bepaald door andere faktoren,' waaronder
vooral polyphenole'n belangrijk zijn. In het. algemeen is er een opvallend '
verband tussen het polyphenolen-gehalie en de bruine-roestresistentie van de
onderzochte tarwerassen (KASSEBRAUK, Duitsland).
•*••y'
1.b.3 Veredeling
De vererving van bruine-roestresistentie bij tarwe is ten dele afhanke
lijk van de wijze van kruisen. Zo zou het gebruik van de resistente vorm als
moeder méér resistente.nakomelingen geven, die hun*resistëntie gedurende
langere tijd behouden. De transplantatie van embryonen is belangrijk voor
het kweken van resistente vormen, vooral als de transplantatie vroeg plaats
vindt en de stiefmoeder e'en van de moeder sterk afwijkende vorm is.
De stabiliteit van de resistentie van de ouders is zeer belangrijk voor
de keuze van'die ouders. Hoe groter de stabiliteit vaii de rouder, des te
.minder de resistentie van de nakomeling tijdens diens vroegste,ontwikkeling
kan.worden gewijzigd. De milieufaktoren tijdens de ontwikkeling van de.jonge
planten spelen een._bepalen.de rol voor hun latere.resistentie. Destabilisatie
van tarwes en daarop aansluitend opkweken.van het gedestabiliseerde materiaal
in pen resistentie verwekkende omgeving kan hoge resistenties tot gevolg
hebben. Destabilisatie wordt verkregen door voorjaarszaai van wintertarwe,
najaarszaai van zomertarwe en door het zaaizaa.d afwisselend aan hoge en lage

'

•

•
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'

• temperaturen bloot te stellen.
Wanneer de resisténtie weinig stabiel is, gaat zij snel verloren. Dit
geschiedt bijzonder snel, "wanneer een resistent ras een.selektie is uit een
" vatbaar ras. Haar ook, wanneer, een nieuw resistent ras genetisch verwant is
aan de in de omgeving algemeen'verbouwde, vatbare rassen, dan kan de- bruine
roest van de vatbare rassen ,zich snel aan het nieuwe tarweras aanpassen.,
Be opeenvolgende roestgenerd^ties stijgen in aanpassingsvermogen en,,
agressiviteit. - De aanpassing gaat gepaard met. biochemische en serologische
veranderingen in de roest. (FEDOTOVA, Rusland)

• ,.

1.b.'4 Epidemiologie

\

' In Frankrijk'is de zwarte roest het hoofdprobleem van de tarwekultuur.
Er zijn een groot aantal fysiologische rassen 1(fysio's). Deze fysio's zijn,
.
op grond van hun epidemiologische - eigenschappen in een aantal groepen in te
delen. Groep C omvat de fysio's van plaatselijke betekenis, meestal-voor/_ komend in de direkte omgeving van • Berberis -bosjes. Deze fysio.'s tasten de
grote,kuituurrassen niet aan en .zijn dus ekonomisch niet'belangrijk.
-••••'
Groep A omvat de fysio's, die zich telkenjare; vanuit het zuiden over, '
" heel Frankrijk verbreiden en grote: schaden'aanrichten. Deze fysio's kunnen :
in het Marokkaanse Atlas-gebergte overzomeren met gewoon mycelium en zomersporen. Als nevengastheer, naast de tarwe gebruiken zij dan wilde meerjarige.,',
/ grassen. Ook adventief- en ruderaal-grassen' spelen een rol in de- epidemio- .
logie. In de epidemiologie kan men aldus onderscheiden een ruderaal-facies,': •
een berg-facies en een graan-facies.„
De middengroep B omvat fysio's van -lokale betekenis, die zich van tijd
'tot tijd sterker roeren. Do aecidiën van de berberissen in Frankrijk leveren
in de regel slechts onschuldige grassen-variëteiten van-de'. zwarte roest op."
De berberis blijft echter een gevaar.voor de tarwekultuur, vooral omdat zij
rekombinatie van zwarte-roestgenen en daarmee vorming van nieuwe-fysio's ;
, ' mogelijk maakt. (GUYOT en MASSEï-ÏOT, Frankrijk)
; •
Portugal krijgt' zijn zwarte-roestsporen met oostelijke winden. De bron
van de sporen,zou gezocht moeten worden in Zuidoost-Spanje. ïets'minder- •
frequent komen sporen van,de'zwarte roest uit Noord-Afrika aangewaaid
•. (SANTIAGO, Portugal)è" SANTIAGO deed een beroep.op de aanwezigen om door
internationale samenwerking in Europa de epidemiologie verder te bestuderen
en de toetsing op•zwarte-roestresistentie te internationaliseren.
Het kweken van tegen zwarte roest resistent materiaal kan nauwelijks
do"or~édn land betaald worden. Deze gedachte vond krachtige steun bij Prof.
STAKMAN, die de toetsing van het/Canadese tarweras Selkirk in Portorico als
voorbeeld aanhaalde.'De mogelijkheid van internationale,samenwerking werd .
geïllustreerd met het door.Nederland in samenwerking met Duitsland georga
niseerde, . internationale gele-roestonderzoek. .,.
.

-

•
Ook in de, meteorologische sectie -is basis-onderzoek van belang. Met
behulp van de synoptische weerkaarten kan de uitbreiding van een epidemie
gevolgd. worden. Met behulp • van'kaarten, van de hogere -luchtlagen kan sporen-,
transport op grote hoogte en over grote afstanden bestudeerd worden.
^
Meteorologische begrippen kunnen de' epidemiologische inzichten van de , . - >
planteziektenkundige in hoge mate verrijken. -Vergaande samenwerking van
fytopathologen en meteorologen is hiertoe gewenst. (BOURKE, Ierland)
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1.b,5 Chemische bestrijding
Onder de antibiotica is griseofulvine al jarenlang bekend als een van
de beste systemisch werkende middelen. Toegediend via de wortel, oefent het
zijn fungicide of fungistatische werking uit-tot'in de top van de plant.
Nieuwe proeven, die de voortreffelijkheid van griseofulvine' opnieuw'beves. tigen, zijn alleen vermeldenswaard omdat a.ls toetsschimmel ditmaal een
' roest gebruikt is, nl. Uromyces ap-pendiculatus op boon. Griseofulvine, via
de wortel toegediend vóór de infektiej kan de symptomen van de- boneroest
volledig voorkomen. (BAiDACCI en BETTO, Italië) Over de werkzaamheid van.,
griseofulvine na de infektie wordt helaas niet' gesproken.
'Slechts dén voordracht is gewijd aan chemische bestrijding'van graanroesten in veldproeven. Bloem,van zwavel, carbamaten, naphtoquinonen,'
crotónaten en diverse middelen onder nummer zijn sinds 1952 getoetst in
kas- en veldproeven. Het beste.voorbehoedende - middel' tegen bruine en zwarte
.roest was bevochtigbaar zineb-poeder (55 %). Goedkoper was nabara niet zinksulfaa't, ongeveer 4,5.'Üter nabara van'19 % rae"fc 1 kg zinksulfaat en 50 gram
hechter per ha, bij de veldproeven verspoten in ongeveer 300 liter per ha.
Met nadruk werd gewezen op vroeg spuiten, nl. als de. eerste sporen
roest zichtbaar worden. Het rendement van twee vroege bespuitingen is even
groot als van drie tot vijf late bespuitingen. (FORSYTH, Canada)
Deze resultaten zijn niet direkt op Nederlandse omstandigheden toepas
baar, daar in Nederland bruine en zwarte roest van geen belang zijn verge
leken met de gele roest. De'gele roest kan, althans met carbamaten, niet op
ekonomisch verantwoorde wijze bestreden worden, zoals bleek uit proeven van
de P.D.
Haast.de preventieve'middelen blijken'de Canadezen echter ook t'e be
schikken over curatieve middelen. Hierover worden weinig details vermeld.
De curativa schijnen echter gunstige vooruitzichten te bieden. Voor de
chemische bestrijding, van de gele roest in Nederland is de hoop gevestigd
op curatieve middelen. Deze zijn echter nog niet voor -toetsing aangeboden.
1.b.6 Cultuurmaatregelen.,.

\

Cultuurmaatregelen kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van de
roest. Overmaat stikstof versnelt de ontwikkeling en leidt tot verlies van
..resistentie. Late stikstof-giften leidden tot gunstige résultaten-bij een
...aantal wintertarwehybriden, resistent ' tegen bruine, gele en zwarte roest.
De toepassing van Bacterium si.Iicum als bakteriële meststof was zeer effektief. De bäkterie verrijkt de bodem met door de plant opneembare vormen van
fosfor en kalium. Deze elementen kunnen de resistentie in gunstige zin beinvloeden. Met behulp van de Silicische bakterie kàn men op arme gronden
10-20-% opbrengstverhoging bereiken. (FEDOIO.VA,' Rusland)

1.c) Overige graanziekten en antibiotica als bestrijdingsmiddel
(door G.J.F.BECKER)
M
I
'
Een interessant onderzoek is 'door RADULESCU in Roemenië' verricht.
Deze onderzoeker heeft gevonden, dat bij steenbrand- en stuifbrandaantasting de hevigheid erv&iti- afhankelijk was van de rijpheid van het zaad
tijdens de oogst. De verschillende tarwerassen reageren verschillend,
inaar ieder ras'Steeds op dezelfde wijze - natuurlijk bij gelijke omstan
digheden van verbouw,
,
'
•

,:
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Veel tarwerassen,zijn tamelijk resistent -tegen steenbrand,' indien,zij
melkrijp of volrijp geoogst worden; daarentegen zijn ze in het geelrijpe
stadium vatbaarder. Bij .andere rassen-wordt trapsgewijze een minder hevige
aantasting gevonden, naarmate de rijpheid van het zaad tijdens de oogst
. verder' was voortgeschreden. Bij weer andere rassen zien we'de graad .van ,
aantasting-toenemen naarmate het zaad rijper'was ten tijdevan de oogst.
Ce stuifbrandaantasting is bij-wintertarwe des te sterker naarmate de
rijping van het zaad tijdens de oogst verder'voortgeschreden is. Het is wol
duidelijk, dat bij een heetwaterbehandeling tegen stuifbrand met een en, ander,rekening gehouden moét worden en de resultaten verschillen kunnen.
Een onderzoek.van BATÏS (Engeland).over vatbaarheid van tarwerassen
\tegen stuifbrand onthult, dat de embryo's van 55 der 57 onderzochte rassen'
vatbaar zijn. Als in', midden april de gehele : plant aangelegd, maar nog niet
geschoten is, dan-heeft de schimmel in de veldresistente.rassen de aaraanleg
niet kunnen bereiken; in-de rassen die opv-het veld vatbaar zijn daarentegen
wel. . '
_. '•/
.Be Fransen THIOLLIÈRE en THELL0Î hebben gewerkt over de bestrijding
van steenbrand in zaaizaad, van .tarwe. Methyl-kwik-dicyaan-diamide gaf een
nagenoeg totale bescherming, indien het zaad becnat was.,Bij besmetting •
.vanuit de grond gaven hexachloorbenzeen. en pentachloor'-nitrobenzeen betere
resultaten dan het - eerstgenoemde middel. Methyl-kwik-dicyaan-diamide' gaf
bij besmetting van haver en gerst door stuifbrand oen aanmerkelijke desin. fectio.
De Fin JAhAIiAXKEN berichtte over de bestrijding van winterschimmels in.
landbouwgewassen. De belangrijkste winterschimmel,in de- rogge - daar te .lande
is Fusarium nivale (de sneeuwschimmel). Deze kan het beste bestreden worden
, door:bestuiving van het gewas, met ' preparaten van. pentachloor-nitrobenzeen .
(5 kg/ha zuiver'bestrijdingsmiddel). De verhoging van de opbrengst bedraagt
30'c/o.
.
Bij wintertarwe komen behalve de :snèeuwschimmel ook soorten van het
schimmelgeslacht Typhula voor. Ook'hier zijn. met hetzelfde.middel goede re
sultaten . bereikt. Do beste, tijd voor de'bestrijding bij wintergranen ligt
vlak voor de eerste sneeuwval. 1
Bestuiying -van rode klaver met pentachloor-nitrobenzeen (4-5 kg/ha een
.of twee keer in oktober tot november).gaf een opbrengstverhoging van '
'15-25 %* Bij dit gewas werd de schimmel' Sclerotinia trifoliorum bestreden. <
• Hoewel tijdens één winter in dit tienjarige onderzoek andere prepara
ten een:beter, resultaat gaven,' begint-men reeds'bestuivingen met penta
chloor-nitrobenzeen in zekere mate in praktijk te brengen.
•
- P0HJAKALLI0 (Finland )v heeft gevonden, dat de resistentie van 'roggo
-tegen schimmelaantasting met het verstrijken van de-.winter, vermindert. Dan •
kan de rogge door de.sneeuwschimmel aangetast worden. Bij sterkere .reductie
der resistentie kan aantasting vap. het gewas-door Sclerotinia borealis'
plaats hebben.' Slechts in 'Noord-Finland is de winter voldoende lang • en
sneeuwrijk om do'laatstgenoemde schimmel een kans televen.- .
'

TVEIT (Zweden) werkt met enkele stammen van de schimmel Chaetomium cochliodes die het antibioticum chetomine produceren'. Deze stof wordt door
de schimmel in de.'voedingsvloeistof uitgescheiden, en'kan door haverkiemplante'n-opgenomen worden. 'Indien dit in ruime.mate'is geschied, kan de
chetomine een aantasting van de kiemolantëh.'dobr Fusarium nivale geheel of.,
•gedeeltelijk onderdrukken.
., 4
.''
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GOODMAN en-DOWLER (U.'S.A.) hebben ontdekt, dat sommige plantengroeistoffen, "humectants" en organische vet-oplosmiddelen de .werking -van ,
streptomycine in planten bevorderen. Met dit antibioticum worden n.l.
proeven genomen voor de bestrijding van plantenziekten. Ook zijn er reeds
aanwijzingen verkregen, dat de manier waarop de werking van streptomycine
bevorderd wordt, niet altijd dezelfde is. (Het zal dus nog wel- enige: tijd
duren, voordat de resultaten van het onderzoek in de praktijk toegepast
kunnen,worden).
Be Nederlandse onderzoekers OORT en DEKKER berichtten over zaaddesinfectie met de antibiotica rimocidine en Fu 56. Schimmels, die zich
'diep in het zaad bevinden, kunnen er mee bestreden worden. Zo werd het per
centage zieke erwteplanten, waarvan het zaad door Ascochyta pisi aangetast
was, verminderd van + 35 tot 1 à 2. De "antibiotica dringen in de zaadlobben
en in de embryo's binnen. Ook worden ze door de wortels opgenomen en door
de gehele plant geti"ansporteerd.- Hoewel de onderzoekingen niet net granen
gedaan zijn, zijn ze interessant g'enoeg om ze te vermelden. Met belangstel
ling kan men uitzien naar berichten, in hoeverre deze antibiotica ook
gunstig werken op ziekten, die met zaaigraan overgaan.
BECKER (Nederland) heeft de levenscyclus van Septoria nodorum, de
verwekker van "kafjesbruin" in de tarwe, besproken. Daar over dit onderwerp
een artikel in het binnenkort verschijnende verslag van het,"Tienjarenplan"
.in 1956 zal verschijnen, kan daarnaar verwezen.worden.

1.d) Bescherming van graanvoorraden (door S.BROEKHUIZEN)
Met betrekking tot de bescherming van graanvoorraden is vooral in dé
Verenigde Staten-sedert het begin van de oorlog een enorme ervaring opge, .... daan, terwijl nog steeds een uitgebreid onderzoek op dit gebied lopende is - ,(1ATTA, U.S.A. ). Drie oorzaken worden hiervoor aangevoerd:
a) Sedert .1940 heeft men steeds zeer grote voorraden, aanvankelijk als
reserve, later in verband met Ökonomische omstandigheden, moeten .opslaan.
DGZCL opslag omvat op hét ogenblik o.a. ca 22 miljoen ton tarwe en ca
20 miljoen ton-mais, nog afgezien van enorme voorraden rijst, gerst,
•sorghum-en haver. De.bescherming van deze voorraden tegen insektenvraat
is een angstwekkend probleem. '
• .
'
'
b) De consument wenst geen door insekten verontreinigde voedingsmiddelen,
'c) Er is. een 'strenge controle op de aanwezigheid van restanten van bestrij
dingsmiddelen in de voedingsmiddelen.', •
. Het is' trouwens'nog niet zo lang, dat van overheidswege de maximaal
toelaatbare restanten van toegepaste bestrijdingsmiddelen 'in landbouwprodukten zijn vastgesteld. Voor granen luiden deze als volgt:
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Toegelaten hoeveelheid restant'bestrijdingsmiddel
. (toegepast na de oogst)'in mg per kg

Produkt
Bestrij'dingsmiddel
Calcium-cyanide
Blauwzuur (HCN)
Methylbromide': ;
• Ethyleen-dibromide
Methoxy-chloor
Pyrethrinen
Pip ero ny1-butoxid e

'

-p
CO
U
0)
ü

25
25
50
50. >
2
3 :
20

fH
Q
!>
cd
K,

. co
•H
• cö •

O
bD
ÖD
O
Cri

-P
CO
•r-3
P=:

25 ' 25
25 ' 25'•
25
25 ' ,25
25
50
50
50
50
50 •50
50
50.
2 - 2
2
2
1
3
3
3
2°'
3
20
20 ,

a
i-J
ba
u
O

,0)

& .
u .

M

cö
EH .

25
25,
50
.50
2
1
8 -

25
25.
,50 •
•50
2
.3'
20

'

Bij het vaststellen van deze toleranties is n.en er van uitgegaan, dat
de melk van koeien die met het betreffende graan gevoederd zijn, geen enkel
residu .van e'en of ander bestrijdingsmiddel mag bevatten.' Waar echter'vooraf
niet békend.is, of een partij gràan'voor menselijke of dierlijke consumptie
-bestemd is, wordt al het graan in dit verband als voedergraan beschouwd.
V/at de;vergässingsmiddelen zélf^betreft, zijn in de Verenigde Staten '
uitstekende resultaten verkregen.met. een mengsel van piperonyl-butoxide en
-Pyrethrinen (LATTA. DOVE). In Engeland zijn succesvolle proeven genomen met
malathion. dat voor mensen en zoogdieren zeer weinig.giftig,is en dat zowel als contact- als''vergassingsmidder'kan worden gebruikt (PARKIN)• In Canada .
' is voor dit middel een residu van ,8 mg/kg toegestaan. Ethyleeii-dibromide
heeft het voordeel minder,kostbaar te zijn; het wordt o.a. sedert 1940 met
succes in Israel toegepast (PLAUT), ; V/aar de opslagruimte "zich niet voor
vergassing leent,' kan met succes, fosforwaterstof worden toegepast
(RAUSCHER,- Duitsland).-Het poedervormige alüminiumfosfide wordt gelijkmatigdoor het graan verdeeld en onder invloed van' de luchtvochtigheid wordt,hét
gasvormige, fosforwaterstof, gevormd,' dat reeds in zeer geringe concentratie ,
dodelijk voor de insekten is.
In de Verenigde Staten worden in'de opslagruimten stapels opgezakt
, graan en 'andere Produkten veelal in een grote hoes van polyethyleen-ingehuld. Op deze.wijze' is men in staat in éón ruimte 'een of.meerdere partijen
afzonderlijk te gassen. In vele gevallen blijft de partij daarna onder de
hoes liggen, waardoor het effekt van de. begassing langer duurt en nieuwe
infektie minder snel'plaats vindt .(LATTA). De bevestiging van de hoes op de
grond is echter'nog,het zwakke punt bij deze: methode, 'daar op.deze plaats
steeds een invalspoort. voor nieuwe infekties blijft bestaan.
, -•
Het is opvallend, dat bij het vervaardigen van materiaal voor de kleinverpakking van levensmiddelen veel.aandacht 'werd geschonken aan stevigheid, •
doórdringingsmogelijkheid. voor vocht, uiterlijk, e.d. en vrijwel:.niet aan
de bescherming tegen binnendringende insekten en mijten.. Uit het onderzoek van de laatste jaren 'is gebleken, dat men voor een goede'beschermende ver- .
pakking niet sekuur genoeg kan zijn. Voor. het prepareren van het verpak'
kingsmateriaal zijn o.a. mengsels van Pyrethrinen en piperonyl-butoxide
zeer effektvol gebleken'(GOODWIN-BAILEY, Engeland). Bij hét gebruik van
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meerwandige papieren zakken móeten-echter alle lagen worden geprepareerd.
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan hot dichtsealen van de
verpakking. Minuskule openingen, die bij het sealen mogelijk blijven
bestaan, kunnen een invalspoort voor insekten en larven zijn. Zelfisis ge
bleken, dat de gaatjes, bij het dichtstikken van papieren, plastic, e.d.
• zakken ontstaan, een goede invalspoort bieden, tenzij ook.de draad wordt
geprepareerd.(LATTA,' U.S.A.)
Een bijzondere vorm van opslagruimte wordt-gevormd door de schepen,
waarmee graan en andere bulk-produkten veelal over grote afstanden worden,
vervoerd. Het is juist bij deze vorm van tijdelijke opslag, dat relatief;
veel voedsel verloren gaat. De meeste schepen zijn slechte opslagruimten,
die met hun ontelbare naden, spleten, dode hoeken, verborgen.holten een
voortdurende bron van infektie-met zich dragen, nier kan alleen begassen
worden toegepast, en liefst zodanig dat bij één behandeling zowel in lading
als in het schip de insekten worden gedood. Blauwzuur en methylbromide zijn
hiervoor geëigende middelen.. Het ware echter te wensen, dat bij de bouw van
vrachtschepen meer aandacht aan dit probleem wordt geschonken. (TURTLE en
FREEiiAN, Engeland)
•
bijten in graanvoorraden zeer moeilijk zijn te bestrijden is wel
algemeen bekend. Er blijken thans echter.enige preparaten op de markt te
zijn, waarmee de mijten zeer goed kunnen worden bestreden. Bit zijn o.a.
cartox (CpH.O), ventox (CH^iCHCN) en phostoxin (fosforwaterstof). ^Laatst
genoemd midael wordt ook in Engeland met succes voor dit doel toegepast. ,
(FABER, Oostenrijk; FREEMAN, Engeland).
Met,, het probleem van de bescherming van graanvoorraden hangt tenslotte
ook de bestrijding van knaagdieren (ratten en muizen) zeer nauw samen. Ook
. aan dit onderwerp waren enige voox-drachten gewijd, die door de heer BECKER
als volgt -zijn samengevat.
Uit verscheidene voordrachten over muizenbestrijding te velde blijkt,
dat men de oude manier van vergiftig lokaas wil verlaten om over. te'gaan
• tot het spuiten en verstuiven van vergiften (SCHINDER, LANGE en CRÜGER,
Duitsland; SPENCER, U.S.A.). De voor- en nadelen hiervan worden onder ogen
gezien, bijv. hot gevaar voor vee en wild.
Daarentegen wordt het gebied van de haven en de vis-industrieën te
Cuxhaven in Duitsland sedert 3 juni 195S met lokaas volledig vrij van
ratten en andere knaagdieren gehouden (STEINIGER, iDuitsland). Hierbij wor
den grote hoeveelheden lokaas uitgelegd, reeds vóórdat een rattenplaag op
treedt. Kleine hoeveelheden geven geen bescherming tegen deze dieren.
Verschillende geografische rassen van de woelmuis blijken;verschillend
op bestrijdingsmiddelen to reageren. Woelmuizen, die in de nabijheid van
water voorkonen, kunnen het beste met een val weggevangen worden (MEHL,
Duitsland); elders bleek het uitleggen van vergiftig lokaas bij de vreetplaatsen een goede bestrijdingswijze te zijn (VAGT, Duitsland).
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33.630 •
BB.63i

; •'

BB.632 . .
/'

.

>

JON ARB,. P. - Le tallage .chez le blé. Bulletin Technique Informa- .
tion, (1949), 41,. 7 blz.
'. . '
. '
•'
' KHALIL,' M.S..HVDe overgang . van het"'vegetatieve naar'het generatieve stadium in de ontwikkeling van tarwe. Wageningen,
1ste Jaarboekje Stichting Nederlands Graari-Centrum, 1956, 43-49

" /KIFFÏ'ÏANN, R. ' - Die Sammelspelzfrüchte .(Ves'en)' der Spelzweizenarten. Fachzeitschrift Deutsche Müller-Zeitung, 52 (1954),-13/"
" '.: • '3 blz.; •
' V .
. ' •• . ,
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"BB.633
.

, .

BB.634 ..

LAUMONT, P., G.CUNIN — Note sur les blés, durs lavés. Elevage et
Cultures, (1956), nr 90, 15 blz.
'MAES, .E, et A.DRISCART -'Valeur boulangère du Froment indigène
belge. Récolte 1956. Meunerie Belge, (195?)» nr 23, 3 blz.

BB.635 '

PEETERS, G.P. -Vue rétrospective sur le froment indigène de
la récolte 1955« Bulletinde l'Ecole de la Meunerie Belge,
18 (1956), 3, 52-66

BB.636

PEETERS, G. et E.MES - Premières ; impressions sur la-valeur
. boulangère du .froment indigène de la. récolte 1956. Bulletin
de l'Ecole de, la Meunerie Belge, 18 (1956)., '2, 42-51

BB.637'
...

•

SCHLUMBERGER, 0. und X.SPAHR - Untersuchungen über das verschiedene
Verhalten von Weizensorten gegen Lagerung. Zeitschrift für
, Ackeï*- und Pflanzehbau, 102 (1956). 1, 3-26 •
' •

BB.638

SCHUURMAN,' J.J. and M.A.J.GOEDEWAAGEN - Growth and root develop
ment of spring wheat on various loam profiles underlain by
sand in relation to the fertilization "of the subsoili
Vie Congrès International de la Science du Sol,- Paris, 4,(1956),
• nr 48, 325-334 '

BB.639

SCHÖNBORN,A., ;,B. SCHÖNBORN und DrJELENIC - Kvalitet psenice u fnr
jugoslaviji,(Die Weizenq'ualitat in der Föderativen Volksrepu
blik Jugoslawien). Bibliothek der Zeitschrift für wissenschaft«
liehe Landwirtschaftswesen, Beograd, £ (1956), 10, 42 blz.'

BB.640'

STRAND E. - Sortfors^k med hgfsthvete pa S^r-Estlandet i 12-ars
perioden 1937/38 til 1948/49 (Variety trials with winter
wheat in South-Eastern'Norway during the 12 years, period
1937/38 to 1948/49). 'Meldinger fra Norges Landbruksh^gskole,
(1951), nr 142, 22 blz.

BB.641
.

.

.

BB.642

ANDERSON, J.A, - Map of Western Canada showing the protein
. content of hard red spring .wheat. .1956 Final. Map« Winnipeg,
Grain Research Laboratory, 1956.

•" HOLMES,. J.C. and W.M.TAHIR, >- The -effect of some factors on
•
growth, development and yield of winter wheat. Journal of
Agricultural Science, 48 (1956). 1.115-123

BB.643

VIK, K. - Ni ars fors^k med nye sorter og linjer av.varkveite i .1
. sammenlikning med e'Idre sorter (Trials trough 9 years with
new varieties and lines of spring wheat in comparison with,
older varieties). Meldinger fra Norges Landbruksh^gskole,
1948, nr 135, 32 blz»
: <

BB.644

. SALMON, S.C. and L.P.REITZ - Distribution, of the varieties and .
classes of wheat, in ,the United States in 1954» United States
: Department of Agriculture, Agr. Handbook nr 108, 1957» 86 blz..
- '

BB.645

SIMONET, M. - Sur l'étude méiotique des hybrides Aegilops -,
' ventricosa avec des. Triticum tétraploides et de leurs tri-. 'hybrides AE. Ventricosa X T. Durum et AE. Ventricosa X T. •
Dicoccum avec Triticum vulgare.- Annales de .VI.N.R.A., '
2 (1952), 175-188. ;
'

'
., . ;

.. .

1

<

/ BC. 62
; •

D

BC. 63
:

' LEIN, 'A. - Über alloplasmatische Roggen (Roggen,mit Weizenplasma)
e r Z ü c h t e r , 1 9 ( 1 9 4 8 ) , 4 , 1 0 1 - 1 0 8 • : ,
'v 7'
' .
PAGENSTEDT, B. - Die' Bestimmung.der Roggen-Backfähigkeit mit >
• d e m A m y l o g r a p h e n . D i e .Mühle, • 91' (1954).- 39.' 1 blz.
*
•

•'BC. 64-

•

LAUBE,-' H,A. - Vergleichende Untersuchungen zur Entwicklungs. . physiologie aa Petkuser Normalstroh-Roggen (2n) und Petkuser
Tetraroggen1 (4n)» ..Zeitschrift für'Pflanzenzüchtung, 36 (1956),
3, 305-362
. . • . :
. ..
• •_ .

• 7.

"

BC..65 _
'
V

•• : DUMON,. A.G» - The. heredity of chlorophyll deficiencies,in
• Seeale cereale L.' Caryologia. 6 (1954), 1221-1225

• BC. 66

- DAMMERS, J;'- Literatuurstudie over de waarde van rogge.ais
,
; varkensvoeder.-Hoorn,,1956, 7 blz.
'

ËC, 67
• .

•
'

FERWERDA, F.P. - Recurrent' selection as a breeding procedure
for rye and other ' cross-fertilized• plants. Euphytica,...£ (1956),
- 175-184 •
'.'V'V-

.

BC. 68-' ' •
KIFFMAIGT, R. -'Die stammesgeschichtliche Entwicklung • dès Roggen• '
kornes und die Korntypen.-der heutigen-westdeutschen.Roggen,
•• . zuchtsorten, Deutsche ' Müller-Zeitung, 51. (1953), 13, 5' blz» •
BD, 65
'
;'

DANTUMA, G. - Kan wintergerst een' gewas voor de zandgronden ,
worden? Wageriingen, 1'ste.; Jaarboekje Stichting Nederlands.
Graan-Centrum, 1956, 38-42
,

BD.. 66

. ^KANSEL, H. und J.ZAKOVSKI - Röntgeninduziért'e Mutanten der, Voll-.'
, korngerste. I. Bestrahlung und Auslese auf Mehltauresistenz.
.Die Bodenkultur, 2 (1956), 1, 49-64
V <

BD. 67 . - , 7 HANSEL, H. and J.ZAKOVSKI--Mildew-resistant barley mutants in:'
..7' duced by x-rays. Euphitica, •• £ (1956), 347,-352.
,
BD. 68 ,
...
\ ',

STRAND, E. - Resultater av sortforss^k med bygg pa Sirfr-jZfstlandet
1940-51' (Variety trials with spring barley in South-Eastern
i : Norway 1940-51). Forskning- og forsók i landbruket, 4.(1953),
287-318 • '
>
'
'•; 7
: •:

;

BD.,69 •'
7 ..;
. .

7 . AASTVEIT, K. " - Beskrivelse•og klassifisering av 24 byggsotter ,
(Description,and ;classification of 24' Varieties of barley)7', 7'
( 'F.orskning og fors^k.i-landbruket, ^ (1954), 4, Melding nr 150,
•
. '249-292. ;
7 . 7
( '
' '

.

BDV70 '

:

'

CAUDERON, A„ - Etude de l'hérédité de trois couples de caractères
morphologiques.:chez .l'orge cultivée-. Annales de l'Amélioration
• des Plantes. (.1951), 1, 11 • blz." • •
'

'.v..
BD. 71 :

.. GELIN, O.E.V«, - Mitotische Störungsfrequenzen in Röntgenbe-'.
. .strahiter Gerste.•-Agri.Hortique Genetica. 11 (1953), 66^-81

BD'.; 72 •
BD. 73 -

' '<

.
'

•

HAAN,-H. DE - Winter barley breeding in-, the Netherlands.
• Euphitica,' 2. (1S56), 8-12 ''
-

7-,

HAMILTON, D.G,, R.KE2GAN, E.A.LODs"-. Barley in Eastern Canada..

Barley improvement-'Institute, (1955),'-Büll» nr 4» 30 blz.

BD. ,74 . " ,"7 .-ÎÎàRlM, H.V. -Growing barley:for malt--and feed. U.S.Department :
of.'Agriculture, Farmer's Bulletin'nr 1732, 1934, 14 blz.

16 -

BD. 75 .

• KOOI, I. and F.E.NIJDAM - Distiction ;by.grain 'characters of the
-two-rowecl summer, barley varieties on-the ;list of 1955.
Euphytica, £ (1956), 157-162 .. ., '
.
_

BD. 76 ,

MOSEMAN, J.G. - Evaluation of varieties and selections of barley
. for disease resistance-and winter hardiness in, Southeastern
United States. United States Department of Agriculture',
Washington, 1956, Techn. Bulletin nr 1152, 33 biz.

BD. 77

NYBOM, N., A. GUSTAFSSON, I.GRANHALL and. L.EHRENBERG - The
* genetic effects of chronic'gamma irradiation in barley. Here; ditas, 42 (1956), 74-84. -

• •
BD. 78

SCHOLZ," F. - Mutationsversuche an Kulturpflanzen IV. Die Kultur' pflanze, 3. (1955), 69-89. '
, '
.

BD. 79

SIMONEï, M. - Etude cytologique d'u^ hybride naturel inter- V"
• -générique d'Hordeum et d'Agropyrum' '• X Hordeopyrum Rouxi Nob.
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, ,
(1953), 237, 1755-1757
- •
.

BD* 80
. .

•

SIMÖNET, M, et R.CHOPINET - Contribution à l'étude descriptive
d'un hybride méditerranéen de graminées,. 79e Congrès de
Sociétés Savantes, 1954, 211-216

BE. 38
.

AASTVEIT, K. - Sórtforsj^k med havre pa S^r-0stlandet i perioden
.1939-52 (Variety trials 'with -oats in South-Eastern Norway
during the period 1939r-1952. Forskning og fors<£k i landbruket,
4, (1953), 5, Melding nr 149,. 461-483

BE. 39

BUCHLI, M. - Hafersorten-Anbauversuche 1953/55». Mitteilungen
fttr die Schweizerische Landwirtschaft, 4 (1956), nr 7, 113-117.

BE. 40

.
•'

FOSSEUX, G.DE, À.BARRAUD et R.MAYÈR - Expérimentation sur les
variétés^d'avoine de printemps 1945-1949. Station Centrale.
de Génétique et 'd'Amélioration des Plantes (I.N.R.A.), '1951,
7 blz.
. \

BE. 41

GERRESSEN, F.C.
Mangaangebrek bij haver in verband met foto
synthese. Landbouwkundig Tijdschrift, 68 (1956), 9, 756-767

BE. 42

.. GRIFFITHS, D.J. - The development of disease-resistant varieties
; of oats. The Journal'of. the..Agricultural Society, University
College of Wales, 36 (1955), 7. blz. ' . '
,

BE. 43
BE. 44 •

, ; ; ..INFORMATION SERVICE - New. oat. variety "Shield". Canada Department
. of Agriculture, January 1957, 1 biz.
• "
. .
,

VIK, K. •- Fors^k med erter og' blandinger 'av''erter og korn
x '
(Field experiments with peas and mixtures of.peas and oats)
Meldinger fra Norg'es Landbruksh^gskole,. (1945), 131, 62' blz.

BE. 45

WELSH, J.N. - Vanguard oats= - origin,' description and performance
Dominion of Canada, Department of Agriculture, Farmer's, Bull.
76,. september 1939,' 14 blz..
. 1
'
" .

BE, 46 '

WELSH, J.N. -'History,' description', distribution and performance.
of ajax and exeter oats. Scientific Agriculture,
(1944),
2, 96-1.06 ' . •v
. .; •...

BE. 47

VffiLSH, J.N., R.B,CARSON a.0. - Oat varieties -past and present«.
Canada Department of Agriculture, (1953), publ. 891, 51 blz.

,
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BEZ.I

,
BEZ.69 '-:

•

.

ISTITUTO DI TECNICA AGRARIA "NAZARENO STRAMPELLI"'.-Atti del
. ; ;. 1°. Congresso Nazionale dei- Mais :Ibridi, Vicenza - 21 Febbraio
, • ^ 1954. Genetica Agraria, 4 (1954), 3-4, 237 biz.

:

BEZ.68 !

.

BECKER, W.R. -Report of,Field Experiments, with Maize Varieties
. . v.i- in the Netherlands in 1956« Wageningen, Proefstation voor de.
Akker- en Weid eb our/,-. (1957),' S 99, 7 biz.
KALTÓN, R.R.,"D.B.GRlSSOM en E.S.DAYS - Grain sorghum, a coming
-crop in Iowa.? ' Iowa Farm Science, 10, (1956), 8, 11-14

:

BEZ.7O'

• POPOW, : G,' und • A,KELLER. - Maishy brid Orîa 266. Mitteilungen für.
die Schweizerische Landwirtschaft, '4. (1956),; 10, 153-162

BG. VI ,
,

-MINISTRY'OF-AGRICULTURE AND FISHERIES - Farm grain' drying'and
• storage, London, . Her Majesty's Stationery Office, Bulletin 149,
•,
1954, 121 biz. .
;
. . j. • ..
', •

-BG. 69 •

'

HANSEN,'R. 'a.0. - How to"manage stored grain. Iowa Farm Science,
1 (1954), 2, 3-6
\

BG.: 70

. PHILLIPS', S.W. - Norèh ' central'stated grain warehouse regulation,
Manhattan,-Agricultural Experiment Station, 1956, Bull. 375,
:
/
'55 blz. • •
BG. 71

";•

P H I L I P S ,. R . a n d R . W . H A N S E N ' - M o r e g r a i n s t o r a g e o n I o w a f a r m s . ,.
\, Iowa Farm Science, £(1954), 1, 3-6.
'

BG. 72
• ' ;

SHEPHERD, G.S. .'-When does it pay'to store grain? Iowa.Farm
.Science, 9 (1954), 2, 23-26 "

BH. I

ORDISH, G. - Untaken harvest,. London, Constable and Company .
. LTD,.1952, 169 biz. '
\

BJ. 7

GARRELDS, H.H. - De Groninger graanbeurs. . Wageningen, Iste'Jaar.boekje Stichting Nederlands Graan-Centr.um, 1956, 50-57

. .

BJ. 8'". •' ' JOHNSON, T.D., . W.E.BLACXMÓRE, E,Wi SIEDSCHLAG and P.S.RICHEY •' • ;
Grain marketing facilities and practices in South Carolina.
. United'States Department'of Agriculture,.1956,,Marketing Re- '
,search Report nr -138, 41 biz. • '
BJ; 9

• SCHWEIZERISCHER"BUNDESRAT - Vorschriften über die Getreidever'sorgüng-des Landes.. Bern, 1933 (met aanvullingen t/m 1955)

BiC,144: '

BAUER,- R. - Zusammenfassung 1956 mehrjähriger Versuchsergebnisse .
Î von Getreide, Mais,.Kartoffeln und Rüben. Bundesanstalt'für
Pflanzenbau und Samenprüfung,, Wien, 1957,. 28 blz.
'

BK.145

DIEHL, R.""- Expérimentation sur les céréales dans la région de
l'Ouest. Bulletin Technique' Information, .(1952), 72,^11'blz. ••

BK.146

-,

GUÎOLET, J,, A.HEINEN et J.KOENIG - Essais de" variétés de
céréales dans la région.de l'Est Central. Bull.Techn.Inform.,
1952, nr 72, ,16 blz.
. V

BK.147 ' ' ' HOOFDCOMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE III NEDERLAND - Monsterneming... ''' van graan, • graanprodukten, zetmeelprodukten en' aardappelmeel.
!
.
'
-Den Kaag, 1957, 6 blz. '.
•' ' ' : .• /
•BK;148
•
'

SCHAD,' C., 'H.PLÜMET, ' J.PAQUET 'et B.BIDABE *-- Expérimentation des
1 céréales ;dans le Massif Central de 1949 -à 1951. Bull.Techn.
. . . Inform.,...1952, n r 72-, 3 2 b l z .

- 1 8 -

BK.149

STRAND, E, - Undersjz^kelser over kornarters og kornsorters
vaerresistens (Studies on weather resistance of small grain
.
species and varieties). Forskning og fors^k i landbruket,
1 (1954), 7, 547-578
. • / ,
• . ' '*
.

BIC.150,

SUNDÄRA RAO, W.V.B, ând D. V.KRISHNA'RAO - Studies on Foliar
. Diagnosis.I. Leaf composition of the differently fertilised
wheat crop in the new expérimental plots, pusa and its
.. relation to yield and fertiliser treatment (with 5 text- ' '
figures). The Indian J. of Agr. Sc., 26 (1956), 3, 2-27-242.

...
BK.150•

'

BK,151

:

'

CHANDRASEKHARA, M.R. and W.V.B. SUNDARA RAO - Studies on'Foliar
Diagnosis -'II, Leaf composition of the differently fertilised
barley,.crop in the old permanent manurial experimental plots,
pusa (Bihar) and its relation to yield and fertiliser treatment (with 4 text -figures), The Indian J. of Agr. Sc., 2£>' (1956),
... 3, 243-258 • ,
•' .
. . .
'
*

. " THURMAN,. R,L. and H.R',R0SEN; - Small grain varietal yield trials
• 1951 -1955.' Agr, Exp. Stat., Univ. of Arkansas, (1956), Series
54, 18 biz.

BK.152 ..

VIK, K. - H^stetidsfors^k med varkveite, havre og bygg (Experi
ments 1 in harvesting spring wheat, oats .and barley in different
stages, of maturity). Meldinger fra.N.orges Landbruksh/gskole,
1942, Melding nr 126, 32'biz,/
-

CC.I72

BENNETT, R. and J.M.B, .COPPOCK - Flour 'Testing. I. An comparison
of the Brabender Exteneograph,Chopin Alveograph and Simon
Extensometer methods of testing.bread; flours with particular
reference, to the effect of various. Forms of,flour treatment),
Journal of the Science of Food and Agriculture, Z (1956),
12, 754-764
/ v:
,
,
'
-

;

.

CC.173

BENNETT, R. and J.B.M. COPPOCK - Flour Testing. II. 'An alternive
çiethod of using the Brabender Farinograph...and Extensograph for.
Testing bread Flours. Journal of the Science of Food and Agri^ ,
culture, Z (1956), 12, 764-767
• ;.
\,

.00.174
. ;
. •
CO.175

CC.176

MAES,. Ër et A.DRISCART - Recherches sur le..taux d'incorporation, .
du froment indigène Récolte 1955* Bulletin, de l'Ecolç de la
Meunerie Belge, 18 (1956), 3, 67-78
;./
MAES, E. .et A.PIROTTE - L'alvëographe de Chopin: hydration
constante ou variable? Bulletin de l'Ecole de la Meunerie
' Bolge, 18 (1956), 6, 118-123'
>
.
/•
^

:

CC.Ï77

CC.178. .

DD. 37 ,.

MAES, E. -Die Forschung auf.dem Gebiet der Getreidechemie in
Belgien. Bie Müllerei, 9. (1956), 47» 6 blz.
MILLER, B.S., B.HÀYS and.J.A.JOHNSON -'Correlation of farino' '
graph, mixograph, sedimentation, and baking data for hard rçd
.
winter^ wheat flour samples varying widely'in quality.
.:
Cereal Chemistry, 21 (1956), 5, 277-29O. . '
*" PAGENSTEDT, B...-'Die Bestimmung -der Backeigenschaften von.
.Weizenmehlen mit Hilfe physikalischer Prüfmethoden. Die, Mühle,
:
.. 21'(1954), 48, 49, 50, 4 blz.
, .
_ HLYNKA, I.: - The effect of complexing-agents on the bromate. .
reaction in dough. Cereal Chemistry, 34 (1957)»
15 blz.

- «19. -

. DD. 38

' HLYNKÀ, I. and J.A.ANDERSON
Lines of attack on dough
chemistry. Agricultural and Food-Chemistry, 5 (1957)? 1• 56-59 ;
'
' ;
. '

-

DD. 39

' '.OSTA, B.T. -A new method for evaluation(of'biscuit.doughs.
' Milling, November 1955, 3 biz.
'

DE. 30.
,

,

•• MICKREIM, M.E., X.LONGREE and S0A.FELT - Desserts for your
community meals.•Cornell extension bulletin.nr'962, July 1956,
32 biz...
• ,
. .. '
.

.

DE.'31
•
:
'

KNICKREHM, M.E», K.IONGREE afid S.A.FELT - Cookies' for.your
-community meals, Cornell extension bulletin'970, september
1956, 8 biz. .
, .
-

'
..

DE..32
' .
...

SMITH, L. - Let's, bake yeast bread. Agricultural Extension
Service,. Ames., ' december 1956, HE 25v 8. biz» •
.

EB, 64-

LAL, G., D.P.DAS,and N.L.JAIN - Utilisation-of Mango in the
preparation"of fruit cereal products. Indian J* of•AgroScience^
26 (1956), 3, 329-334
'
, '
v

PA.III/116
;
• -v .
'PB.III

PC. 46°
•

.PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST .- Bestrijding1 van planteziekten,
c schadelijke 'dieren en.onkruiden in'de landbouw (Receptenboek)/ •
Versl. eh Med. nr 116, maart 1957, 121 blz.'
HASSEBRAUK, K. .-Die Forschung en, auf dem Gebiet, der deutschen
• ^landwirtschaftlichen Pflanzenschutzforschung 1951-1954»
. Land- und.Forstwirtschaftlicher Forschungsrate.V.Bonn}
. 1956, 200 blz.
-.
: "
,V. ' ' r1
. -,
BIOLOGISCHE-BUNDESANSTALT - Verzeichnis amtlich geprüfter und.
. anerkannter Forstschutzmittel, Braunschweig. (1957). Merk
blatt nr 10, 5. Auflo \ •

PD.172 -. ' .FISCHER, G.W. - Recherche? çur la germination des chlamydospores •
de la carie naine du'froment; Annuaire agricole de la'Suisse,
57 (1956), 533-542 . _
•
,
PD.I73

' j FAVRET, E.A. y J.VALLEGA ~ Genetica- de la resistencia a Erys^-pl^ '
graminis en trigo, Investigaciones Agricolas, 8 (1954), 'I,
;
. . . . 105-110. ' ,
•
• " .

. PD.I74
PD.175
PD.176.

,

PD.I77

PD.178

- • GLYNNE, M.D. - Eyespot and take-all .of Y/heat and barleye The
" Agricultural .Review, March 1957, 7 blz. •
' HASSEBRAUK, K.'- Getreideroste --richtig erkennen, dann bekärupfen;.
... Deutsche Landwirtschaftliche Presse, 22. (1956), 19-20, 3 bis.
HIRSCHHORN, E. - Comportamiento sexual de Ustilago scitaminea«,
Investigaciones Agricolas, 2 (1955), '4/317-323
JONES, J.M.,,-D.J.GRIFFITHS and J,H.W. HOLDEN - Varietal resistance
in oats= to attacks by the stem and, bulb eelworm. Plant Pathoj.o- . A
' gy, 4 (1955), 2, 35-43 •
.
•
\
LAST, F.T. - Seasonal incidence of Sporobolomyces on cereal ...
,\ . leaves. Transactions of the British mycological society, . ;
38 (1955), 3, 221-239
"
•" ' •'

.; -

PD.179 '
.MEIJERS,. P.G, - Een onderzoek naar'factoren die;van invloed .zijn
...
bij'het optreden.van de oogvlekkenziekte van dé tarwe,(1935)•
•
- Groningen, Rijkslandbouwproefstation, 1937, Versl. Landbouwk» •
. ' Onderz. nr 43 (8) A,. 41 blz.
•
''

-

- 20 -

PD.180

PETERSON, R,F,,.T.JOHNSON and M.NEWTON - Varieties of Triticum
vulgare practically immune in all,stages of growth to stém
/rust. Science, 91_ (1940),. nr 2361, 313

PD.181
,

TESSI, J.L. - Razas de distinto poder patogeno dentro de .
"Pseudomonas striafacienc" en Argentina y reaccion de varie-:
dades'de avena a su ataque. Investigaciones Agricolas, 6 (1952),
... 2,.235-246
.
.

PD.182

TESSI, J;l.' - Estudio comparative de dos Bacterios Patogenos
en avena y determinacion de una Toxina que origina sus diferencias. Investigaciones Agricolas, 2. (1953)» 2, 131-145

PD.183

VALLEGA, J. and E.A.FAVRET,- The cereal rusts- in argentina. I,
IDIA, 5 (1952), 8,biz.

PD.184

.

TESSI, J.L. -Una bacteriosis nueva el Bromus cathartioua'
y relaciones de su agente etiolögico con dos bacterios
patógenos sobre avena. Investigaciones Agricolas, 9. (1955),
4, 341-351 . ; '• ' •

PD.185 /

VALLEGA, J. - Variaciones en la poblacion de Puccinia graminis
avenae y sus consecuencias fitotecnias. Revista de la Facultad
de Agronomia y Veterinaria, 1_3 (1954), 3, 459-469 '

PD.186

VALLEGA, J. - Wheat rust races in South America. Phytopathology,
45 (1955), 242-246
.
t S:

PD.187

VEENENBOS, J.A.J. - Onderzoek naar het voorkomen van roest,
Puccinia'Spp., bij granen in 1955. Wageningen, 1ste Jaarboekje
Stichting Nederlands Graan-Centrum, 1956, 32-37 '
•

i. .

•

:
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