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Warmwaterbehandeling van sjalotten
tegen aantasting door stengelaaltjes
(Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev)
Hot water treatment of shallots against attack by the stem and bulb eelworm
Ditylenchus Dipsaci (Kuhn) Filipjev
INLEIDING

Aantasting door stt:ngelaaltjes is ecn der meest schadelijke ziekten van de sjalot.
Ze komt voor in beide belangrijke teeltgebieden: West-Friesland en Ouddorp (Goeree).

Alie rassen en selecties worden aangetast. Er zijn ecbter verscbillen in de ontwikkeling
van het ziektebeeld. De Noordhollandse Strogele sjalot bijvoorbeeld vertoont al
vrij spoedig na de aantasting een begin van natrot. Bij de Ouddorpse Bruine sjalot
wordt bet aangetaste weefsel wel voos, maar het blijft droog en dit ras lijkt daardoor
aanvankelijk beter tegen de aantasting bestand. Echter ook bij de Ouddorpse Bruine
gaan tijdens de bewaring de meeste aangetaste bollen te gronde.
In eerste oorsprong is deze aantasting waarschijnlijk terug te voeren tot bet telen
van sjalotten op met aaltjes besmette grood, en ook nu zullen op een aantal velden
oog wel sjalotten aangetast worden door stengelaaltjes, die zich tijdens bet planten
in de grond bevonden. In West-Friesland zijn vele percelen besmet met stengelaaltjes en behalve sjalotten worden dan ook vele andere gewassen ernstig aangetast,
zoals uien, wortelen, bonen, augurken, erwten, selderij, aardappelen, anjers, phlox en
nemesia. Het grootste deel der schade bij sjalotten ontstaat echter doordat het plantgoed met deze aaltjes besmet is. In de eerste plaats treedt daardoor verlies op tijdens
de bewaring, maar tevens gaat de besmetting over op het nieuwe gewas. Ook door de
scherpste selectie kunnen niet alle aangetaste bollen verwijderd worden.
De ervaring heeft geleerd, dat eenmaal aangetaste partijen van jaar tot jaar slechter
kunnen worden, ondanks de zorg, die er aan besteed wordt. Wanneer een met stengelaaltjes besmette sjalot geplant wordt, dan komt deze vaak niet tot verklistering maar
rot integendeel geheel weg. Hoewel men op het veld nooit aaltjes in het loof aantreft
is aan dit laatste tocb vaak waar te nemen, dat de bol aangetast is. Het blijft dan
te kort, verkleurt en gaat tenslotte dood. Slecbts wanneer men zeer zwaar aangetaste
bollen zou planten zou men ook aaltjes in het loof kunnen vinden.
De aangetaste en afstervende bol vormt een gevaar voor de omringende planten.
Bij bet onderzoek van een grondmonster van een perceel zwaar aangetaste sjalotten
(een controleveldje van de eerste bieronder behandelde proef) bleek dat hlerin
ongeveer 12 000 stengelaaltjes per kg voorkwamen. Als wij daarbij bedenken, dat
Warmwaterbehande/i11g van sjalotten
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aan gewassen- als uien en rogge reeds aanzienlijke schade kan worden aangericht
door minder dan 100 stengelaaltjes per kg grond en dat deze aaltjes zich actief door
de grond verplaatsen, dan is het wel duidelijk aan welk een gevaar de sjalotten in de
buurt van een aangetaste bol blootstaan en ook hoe groot de kans is, dat een vatbaar
gewas, dat na deze sjalotten geteeld wordt, aangetast zal worden.
Aangespoord door de goede resultaten van de warmwaterbehandeling bjj bolgewassen, behandelde de heer Hauwert te Bovenkarspel ook een partijtje door
stengelaaltjes aangetaste sjalotten bij temperaturen van 44-47° C. Enkele van deze
par6jen kwamen na het plaoten niet meer boven de grond. Andere echter wel, en
deze bleken vrij van aaltjes te zijn. Dit was voor het Rijkstuinbouwconsulentschap
te Hoorn en het I.P.0. te Wageningen aanleiding een onderzoek te beginnen naar de
bruikbaarheid van warmwaterbehandeling voor door aaltjes aange-taste sjalotten
en de rneest geschikte temperatuur en tijdsduur van de behaodeling. Proefbehandeliogen werden uitgevoerd in de herfst van 1950, 1951 en 1952 en in het voorjaar van
1953. De beide eerste jaren werd met aangetaste partijen gewerkt, het laatste jaar
met een gezonde par6j om de invloed van de behandeling op de opbrengst na te gaan.
DE PROEF 1950/'51

Uit het werk over de warmwaterbebandeling van met stengelaaltjes besmette bloembollen (YAN SLOGTEREN, 1920), koo afgeleid worden, dat 43,5° C de laagste temperatuur zou zijn, waarvan een gunstig effect verwacht kon worden. Het toepassen van
een hogere temperatuur zou echter het voordeel kunnen hebben van een kortere
behandelingsduur. Voor de proef in de herfst van_ 1950 werd het in tabel l (lste
kolom) gegeven schema van temperaturen en 6jdsduren gevolgd. De oorspronkelijke
bedoeling was de temperatuur van 45° C gedurende 30, 60 en 90 rninuten toe te
passen. Doo1• eeo vergissing werd de duur van 60 minuten vervangen door -120 minuten.
Voor het ouderzoek werdcn drie zwaar aangetaste partijen gekozen. Uit elk van
deze werden 6500 bollen van 20 tot 25 gram, die nog geen duidelijke rottingsverschij nselen vertoonden, gezocht en deze werden weer verdeeld in 13 partijtjes van 500 bollen
elk, 12 voor de behandelingen en een om onbehandeld te blijven.
De warm)Vaterbehandeling van dit materiaal vond plaats in de installatie van de
vereniging ,,De Iris", afdeling Bovenkarspel, op 6 October 1950. De sjalotten werden
in het water ondergedompeld in manden van ijzerdraad. Na de behandeling werden
ze door onderdompeling in koud water snel afgekoeld. De onbehandelde controlepartijtjes werden eveneens ondergedompeld in koud water. Alie partijtjes werden
daarna op een schuurzolder uitgest9rt op stellingen in lagen van een bol dikte en
daar ver_d er ged\llende-de winter bewaard. Tijdens deze bewaring werden de par6jen
enige malen gecontroleerd. Rotte en afwijkende exemplaren werden daarbij geteld
en verwijderd. Een gedeelte hiervan werd op de aanwezigheid van levende aaltjes
onderzocht. De meeste par6jeo werden driemaal gecontroleerd en degene,. waarin
steeds geen levende aaltjes werden gevonden, nog een vierde keer vlak voor het uitplanten. De totale uitval gedurepde de bewaring is te vinden in tab~! 1.
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TABEL

I. Uitval gedurende bewaring van behandelde en onbehandelde partijen

Loss during storage of treated and untreated lots
Verlies in % van het aantal bollen
Loss in % of number of shallots
Behandeling
Treatment
a
43,5°C

44° C

45° C

46° C

60 min ..
90 min ..
120 min ..

34
36
39

40 min ..
60 min..
120 min ..

I

b

I

a

43

29
32
39

30 min..
90 .min ..
120 min ..
30 min ..
60 min ..
90 min ..

Untreated

I

II

39
43
39

Onbehandeld
I, II, III

I

I

I

b

I

I

ill
a

I

b

totaal
gemiddeld

I

a

I

b

46

25
23
27

32

33
34
35

40

46

37
54
48

52

25
22
41

44

30
36
37

47

31
36
42

41
48

44
55
55

58
58

31
35
50

40
54

35
42
49

46
53

30
35
52

41

35
49
64

52

19
59
66

61

28
48
61

51

39

55

63

71

28

37

43

54

= de drie partijen van verschillende herkomst. Three lots of different origin.

a. uitval tot 24 Jan. 1951;
loss till Jan. 1951;

b. tot 28 Maart 1951;
till March 1951.

De uitval is bij alle behandelingen en bij de onbehandelde partij zeer groot, en de
verschillen zijn naar verhouding gering. Alleen bij de langste behandelingen bij
45° C en ~6° C is ze wat boven het gemiddelde. Deze sjalotten vertoonden beschadiging (<lode wortels), die bij de andere partijen niet voorkwam.
Na elke contr6le werd een deel der _uitgesorteerde rotte of verdachte sjalotten
onderzocht op de aanwezigheid van levende stengelaaltjes. De te onderzoeken
bollen werden overlangs en dwars doorgesneden en daarna werden op de grens van
het aangetaste en gezonde dee! op verschillende plaatsen stukjes weefsel weggenomen,
die in schaaltjes met water uit elkaar getrokken werden met prepareernaalden. De
aaltjes komen dan uit bet weefsel. Nadat de schaaltjes ongeveer een uur of wat !anger
gestaan hadden werd onderzocht of er levende stengelaaltjes te vinden waren. De
resultaten van dit onderzoek ziju te vinden in tabel 2.
De sjalotten, die behandeld waren bjj 45° C gedurende twee uur en bij 46° C ged urende 90 rpinuten ver.toonden bij de eerste contr6le zo duidelijk de schadelijke
gevolgen van de behandeling, dat besloten werd ze niet te onderzoeken daar deze
behandelingen toch niet voor de practijk in aanmerking zouden kunnen komen.
Warmwaterbehandeling van sjalo/ten
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T ABEL

2. I nvloed van warmwaterbehandeling op het voorkomen van leven de stengelaaltjes in
sjalotten

Eff ect of hot water treatment on the incidence of living stem ee/worms in shallots
Aanta l onderzochte sjalotten
N umber of shallots
investigated

Met leven de stengelaaltjes
With living eelworms

43,5° C 60 min.
90 min.
120 min.

196
164
114

19
1
0

44° C

40 m in.
60 min.
120 min.

74
176
171

17
3
0

45° C

30 min.
90 min.

174
170

26
0

46° C

30 min.
60 min.

180
155

0

10

6

Behandeling
Treatment

Onbehandeld

Untreated.

6

Er werden geen levende stengelaaltjes meer gevonden na een behandeling rnet 43,5° C
gedurende 2 uur, 44° C gedurende 2 uur, 45° C gedurende 90 minuten en 46° C
gedurende 1 uur. Als daarbij in aanmerking wordt genomen, dat in de regel een
kortere behandeling bij dezelfde temperatuur reeds tot resultaat had, dat maar
weinig sjalotten rnet levende aaltjes gevonden werden in tegenstelling met nog kortere
behandelingen en de onbehandelde partij, dan rnag wel aangenomen worden, dat
deze behandelingen afdoendc zijn geweest.
Orn de invloed van de behandelingen op de groeikracht, de verklisteriog en de
opbrengst na te gaan werd met de aaltjes-vrij bevooden behandelde, de onbehaodelde
en de bij 45° C gedurende 2 uur behandelde partijen samen met een gezonde onbehandelde partij een veldproef aangelegd. Van de laatste partij werden 3 veldjes
met elk 200 sjalotten beplant, van de overige per partij 1 veldje met 200 sjalotten.
Per behandeling werden dit dus drie veldjes, daar sjalotten van drie herkomsten
behandeld werden.
De veldjes waren elk 10 m2 groot.
Al spoedig na de opkornst bleek er een groot verschil te zijn tussen de onbehandelde
en de behaodelde partijen (de onbehandelde gezonde partij, die zich normaal ontwikkelde, buiten beschouwiog gelaten). Van de eerste waren ruim een maand na het
planten reeds een groot aantal planten weggevallen en ten tijde van de oogst was
hier gerniddeld 60% verdwenen. Bij de behandelde partijen was van uitval geen
sprake. Het verschil wordt duidelijk gedernonstreerd door de foto. Ook in de opbrengsten (Tabel 3) kwam dit uiteraard tot uiting.
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Warmwaterbehandeling van sjalotten tegen stengelaaltjes
Boven: onbehandeld
Onder: 2 uur bij 43,5° C
TABEL

3. Opbrengsten van onbehandelde en met warm water behandelde sjalotten
Yields of untreated and hot water treated shallots
Opbrengst in kg
per 10 m 2
Yield in kg/JO m•

Onbehandeld (aa ngetaste
partijen) .
Untreated (infected lots)

8,2

< 25 mm
%

25- 40 mm

15

55

30

%

> 4 mm

%

43,5° C 2 uur .

39

20

57

23

44°

C 2 uur.

31,7

26

55

19

45°

CI ½ uur

31 ,3

24

55

21

45°

C 2 uur.

30,8

21

60

19

46°

C 1 uur .

33,7

19

57

24

39,3

12

59

39

Onbehandeld (gezond) .
Untreated (uninfected)

Warmwaterbehandeling van sjalotten
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Opbrengst noch sortering van de behandelde partijen vertoonden duidelijke verschillen. De opbrengst van de partijtjes bebandeld met 43,5° C gedurende 2 u,ir is
wat hoger dan de overige, maar noch in 1952 noch in 1953 werd bij proeven met
meer herhalingen enige nieuwe aanwijzing gevonden, dat deze behandeling een
hogere opbrengst zou geven dan andere bruikbare temperaturen en tijden. In de
nakomelingschap van de behandelde partijen werd geen spoor van aaltjesaantasting
geconstateerd.
DE PROEF 1951-1952

De voorgaande proeven lieten nog de mogelijkheid, dat bij de hogere temperaturen
een goede bestrijding van de stengelaaltjes verkregen zou kunnen worden bij een
kortere behandelingsduur dan de toegepaste. Er werd daarom een aantal behandelingen uitgevoerd op 2 November 1951, ditmaal in het warmwaterbehandelingsapparaat van de beer P. Karsten Gzn, te Andijk. De gebruikte sjalotten waren
aflcomstig van een partij, die oorspronkelijk door de N.A.K.G. AA gekeurd was,
maar later wegens emstige aaltjesaantasting afgekeurd moest worden. De maat der
sjalotten was 25~0 mm. Uit deze partij werden IO partijtjes van elk 35 kg(± 2000
stuks) genomen. Negen ervan werden bij de volgende temperaturen gedurende de
erbij vermelde tijden behandeld: 43,5° C, 120 min. ; 45° C, 40 min., 60 min. en 75 min.;
45,5° C, 40 min., 50 min.; 46° C, 40 min. en 50 min. Het tiende partijtje bleef onbehandeld. Ditmaal werden de sjalotten in zakken ondergedompeld in het warme
water. N~ de behandeling werden ze in gazen bakken uitgestort, waar ze snel afkoelden en opdroogden. Toen ze winddroog waren, werden ze in lagen van een bol
dikte uitgelegd op houten stellingen en daar verder gedurende de winter bewaard.
Tijdens de bewaring werd driemaal gecontroleerd. De rotte en afwij kende exemplaren werden verwijderd en geteld. In dit materiaal werd weer het voorkomen van
levende stengelaaltjes nagegaan evenals bij de vorige proef. Zodra deze ·i n een
partij aangetroffen werden, werd hiermee de proef niet verder voortgezet. De uitval
in de partijen, die tot bet Jaatste toe vrij van levende stengelaaltjes bleken te zijn,
is te vinden in tabel 4, voorkomen van levende stengelaaltjes en het aantal onderzochte sjalotten in tabel 5.
TABEL

4. Uitval na warmwaterbehandeling: proef 1952

Loss after hot water treatment: experiment 1952
Behandeling

442 {6}

Treatmelll

Uitval Loss

Onbehandeld Untreated.

44,2 %

43,5° C 120 min ..

36,3 %

45°

35,3 %

C 75 min ..

Warmwaterbehandeling van sjalotten
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TABEL5. Het voorkomen van levendestengelaaltjes insjalottenna warmwaterbehandeling: proef 1952
The incidence of living stem eelworms in shallots after hot water treatment: experiment 1952
Onderzocht aantal
Number investigated

Met levende stengelaaltjes
With living stem eelworms

43,5° C 120 rtiin.

162

0

45°

C 40 min.
60 min.
75 min.

25
50
128

5
2
0

45,5°

c

40 min.
50 min.
60 min.

25
25
25

5.
1
2

46°

C 40 min.
50 min.

25
83

3
6

176

75

Behandeli_ng
Treatment

Onbehandeld

Untreated.

Met de beide partijen, die tot het eind van de bewaring vrij van levende stengelaaltjes _bleken te zijn en met de onbehandelde partij werd een veldproef aangelegd,
ditmaal met e)k .der objecten in 6-voud.
De oppervlakte van elk veldje was 9 m2 en de objecten werden over de veldjes
verdeeld volgens twee latijnse vierkanten.
Gedurende de groei van het gewas trad in de behandelde partij geen uitval op.
In de onbehandelde was ze echter 76%.
De opbrengst en de sortering zijn te vinden in tabel 6.
TABEL 6. Opbrengsten van de veldproef 1952
Yields of field experiment 1952

Behandeling
Treatment

Gemiddelde
9p brengst per veldje (9 m 2)
in kg
Mean yield per plot (9 m 2 )
in kg

< 25 mm

25-40 mm

%

%

> 40 mm
%

8,3

4,0

28,4

67,6

43,5° C 120 min.

36,2

5,4

35,0

59,6

45°

35,9

6,3

37,9

55,8

Onbehandeld Untreated

C 75 min.

Opbrengst en sortering zijn na beide behandelingen gelijk. In de controle komt
evenals bij de proef in 1951_ weer een groter percentage sjalotten > 40 mm voor dan
bij de behandelde partij, maar dit moet vermoedelijk toegeschreven worden aan de
holle stand.
In de nakomelingschap van de behandelde partijen werd ook ditmaal geen aaltjesaantastiog gevonden.
Warmwaterbehandeling van sjalotten

[6}

443

DE PROEF 1952-1953

Bij de proeven, welke in voorgaande jaren waren genomen, was het niet mogelijk
de invloed van de behandeling op gezonde sjalotten na te gaan. De onbehandelde
partijen werden nl. steeds zodanig aangetast door stengelaaltjes, dat de opbrengst
zeer gering was. Daarom werd bij de proef van 1953 uitgegaan van een op bet
oog. gezonde partij, met bet doe) de invloed van de behandeling op tie opbrengst,
verklistering e.d. na te gaan.
De behandelingen werden uitgevoerd op 3 October 1952 in de installatie van de
vereniging ,,De Iris", afdeling Bovenkarspel. De volgende temperaturen en tijdsduren werden gekozen:
43,5° C
44° C
45° C
46° C

- 120 min.
- 120 min.
- 75 min.
- 60 min.

Bovendien werd een partijtje in het voorjaar behandeld en we) op het tijdstip, waarop
de wortelkrans der bollen tot ontwikkeling begon te komen. Dit om na te gaan, of
in dit stadium nog zonder gevaar een behandeling kan worden toegepast.
Deze laatste behandeling werd uitgevoerd op 20 Maart 1953 in de installatie van
J. Fit te Venbuizen. Temperatuur van bet water 43,5° C, tijdsduur 120 min. Een
partij bleef onbehandeld. De maat der sjalotten was weer 25-40 mm doorsnede en de
grootte der partijtjes 25 kg.
Na de behandeling werden de partijtjes dun uitgespreid in gaasbakken, in de
buitenlucht gedroogd, waarna de in de herfst behandelde winddroog in de schuur
werden gebracht en daar dun uitgespreid verder bewaard.
Gedurende de bewaarperiode werden eenmaal de rotte en afwijkende exemplaren
verwijderd. Deze bestonden uit enkele beschadigde bollen en enkele bollen met
koprot. Er was geen verschil in uitval tussen de behandelde en de onbehandelde
objecten. De totale uitval was ongeveer 1- 1½ %, hetgeen als gering kan worden
beschouwd.
DE VELDPROEF

De verschillende partijen werden op 27 Maart 1953 in vijfvoud opgeplant in een
,,Balanced incomplete block". De oppervlakte der veldjes was 10 m 2 •
De opkomst van de in het voorjaar behandelde partij was iets trager en onregelmatiger dan van de andere behandelde partijen. Ook van de onbehandelde partij
was de opkomst iets ongelijk. In de loop van het groeiseizoen verdwenen deze verschillen echter. Over het algemeen was de groei vrij slecht, hetgeen veroorzaakt werd
door droogte en de slechte structuur van de grond. Uitval kwam noch in de behandelde
noch in de onbehandelde veldjes voor.
De opbrengsten en de sortering vindt men in tabel 7.
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TABEL

7. Opbrengsten van de veldproef 1953
Yields offield experiment 1953

Behandeling
Treatment

46° C- 60min.
43,5° C-120 min. (naj.)
44° C-120min.
43,5° C-120 min.(voorj.)
45° C- 75min.
Onbehandeld .

Gemiddelde opbrengst
per veldje (IO m 2 ) in kg
Mean yield per plot (10 m2)
in kg
29,5
29,2
27,9
27,8
27,8
25,7

< 25 mm

25-40 mm

%

%

> 40mm
%

72,7
74,6
75,8
74,7
75,6
70,2

21,6
19,8
17,6
19,7
18, I
23,6

5,7
5,6

6,6
5,6

6,3
6,2

I

Bij de wiskundige verwerking bleek, <lat de objecten 46° C - 60 min. en 43,5° C 120 min. najaarsbehandeling een zeer belangrijk verschil gaven t.o.v. onbehandeld en
de overige behandelingen een belangrijk verschil. Tussen de behandelde objecten
onderling, konden ieen betrouwbare verschillen worden vastgesteld. Tevens kwam
tot uiting, dat het ·percentage, groter dan 40 mm, bij de onbehandelde objecten
belangrijk groter was dan van de behandelde, uitgezonderd 46° C - 60 min. Daar de
grove maat de minst gewenste is, is dit een factor in het nadeel van de onbehandelde
partijen.

De invloed van de behandeling op een secundaire aantasting door valse meeldauw
(Peronospora destructor (Berk.) Casp.)
Behalve dat de warmwaterbehandeling een_afdoend middel bleek te zijn om in de
sjalotten aanwezige stengelaaltjes te doden, werden uit de proeven aanwijzingen
verkregen, dat de behandeling tevens van invloed was op het optreden van secundaire valse meeldauw.
Bij de proef 1950-1951 waren 3 a 4 % der planten van de onbehandelde veldjes
aangetast door secundaire valse meeldauw. In geen der behandelde objecten kwam
deze ziekte voor.
In de proeven 1951-1952 en 1952- 1953- kwamen slechts enkele zieke planten voor,
echter alleen in de onbehandelde veldjes.
Duidelijker aanwijzingen werden verkregen toen in 1953 verschillende sjalottentelers er toe overgingen hun plantgoed, geheel of gedeeltelijk, met warm water te
behandelen. Bij verschillende telers, die slechts een gedeelte van hun plantsjalotten
hadden behandeld, kwam in het onbehandelde gedeelte secundaire valse meeldauw
voor. In een enkel geval zelfs 15 a 20 %, in meerdere percelen 2 a 10 %- In de behandelde gedeelten kwam echter practisch geen aantasting voor, hoogstens 2 a 3
planten per ha.
De zieke planten vormen een ernstige bron van besmetting voor de omliggende
planten en rnoeten op voorschrift van de N.A.K.G. uit de ter keuring aangeboden
percelen worden verwijderd. Dit vraagt bij een enigszins belangrijke aantasting veel
arbeid en be:invloedt tevens de keuringsuitslag. Door een warmwaterbehandeling
worden deze bezwaren practisch geheel uitgeschakeld.
Warmwaterbehandeling van sialotten
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De mogelijkheden van de warmwaterbehandeling voor partijen, welke wegens aantasting door aaltjes zijn afgekeurd
Percelen plantsjalotten, welke aarigetast zijn door stengelaaltjes, worden door de
N.A.K.G. afgekeurd en van verdere vermeerdering uitgesloten. Na kennisname van
de b0venomschreven proeven is door de N.A.K.G. de mogelijkheid geopend, dergelijke partijen te behandelen in een door deze dienst aangewezen installatie. Na de
oehandeling; welke onder contr6le moet worden uitgevoerd, kan de partij weer
normaal in omloop worden gebracht. In 1953 is reeds door meerdere sjalottentelers
van deze mogelijbeid gebruik gemaakt.
CONCLUSIE

Warmwaterbehandeling bleek een afdoend middel te zijn om door stengelaaltjes
aangetaste partijen sjalotten van deze parasieten te bevrijden. Alle stengelaaltjes
bfoken gedood te worden door de aangetaste sjalotten gedurende 2 uur te dompelen
in water van 43,5° C of 44° C, gedurende 90 rnin. -io water van 45° C of gedurende
60 min. in water van 46° C. Daar ecbter enerzijds bij de hogere temperaturen kortdurende verlaging of verboging van de temperatuur eerder aanleiding geeft tot
onvoldoende bestrijding van de aaltjes of beschadiging van de sjalotten dan bij
43,5° C en 44° C, 2 uur en anderzijds 43,5° C ook voor warmwaterbehandelingen
bij bloembollen· gebruikt wordt en dus een bekende temperatuur is, is bet waarschij nlijk het beste voor bet bebandelen van sjalotten 43,5 °C gedurende 2 uur te
kiezeo •.-Bij geen der bovengenoemde' temperature11 en daarbij beborende tijdsduren
trad bescbadiging of vermindering van opbrengst op na behandeling van een gezonde
partij. Er zijn integendeel aanwijzingen, dat de behandeling een kleine opbrengstverboging teweegbrengt.
.
· Behalve stengelaaltjes ·wordt ook secundaire valse meeldauw zeer goed bestreden
door warmwaterbehandeling en alleen dit laatste rechtvaardigt reeds deze behande-_
ling van plantsjalotten.
Er is geen verschil tussen berfst- _en voorjaarsbebandeling in bet effect bp de opbrengst,. maar ter voorkoming van verliezen tijdens de bewaring verdient een herfstbehand_eling de voorkeur.
SUMMARY
HOT WATER TREATMENT OF SHALLOTS AGAINST ATTACK BY THE STEM AND
· BULB EELWORM DITYLENCHUS DIPSACI (KOHN) FILIPJEV
Hot water treatment of shallots gives a very efficient control of stem eelworms in shallois. Any
of the following treatments gave a complete kill: I. 2 hours at 43,5° C or44° C, 2. 90 minutes at45°C
anp 3. 60 min utes at 46° C (Tables 2 and 5).
None of these treatments caused any damage or decrease of yield. On the contrary there was
evidence of an increase of. yield with treated in comparison with untreated nematode-free
shallots (Table 7). Besides stem eelworms secundary downy mildew (Peronospoifa destructor
(Berk.) Casp. ) is controlled very effect ively by hot water treatment.
Both autumn and spring treatment can be applied but' to prevent losses duririg winter storage
autumn treatment is preferable.
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