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Fusarium oxysporum stammen voortaan Fusarium oxysporum f. asparagi Schlecht. 

f.asparagi Cohen et Heald. genoemd worden. De bekende Fusarium culmorum 

(W. G. Sm.) Sacc. heet dan voortaan Fusarium roseum Lk emend. Snyder et 

Hansen. ,.Culmorum". 

Tenslotte werd het parasitair vermogen van 200 Fusarium oxysporum stammen 

getest op jonge kiemplanten van asperge. Vier weken na de behandeling zijn 

de plantjes beoordeeld. Bijna alle plantjes die geïnoculeerd waren met be

paalde stammen Fusarium oxysporum vertoonden langwerpige, bruine vlekjes 

op het stengeltje. Bij herisolatie uit de plantjes bleken weer Fus. oxysporum 

stammen geïsoleerd te worden die bij opnieuw testen weer dezelfde ziekte

symptomen gaven. Op deze wijze getest en beoordeeld bleken van de 200 

Fusarium oxysporum stammen ongeveer 30 % Fusarium oxysporum f. asparagi 

te zijn. Dit hoge percentage kan worden verklaard uit het feit dat alleen uit 

aangetaste stengels (zie jaarverslag 1965) schimmels werden geïsoleerd. Een 

groot aantal van de geteste kiemplanten is uitgeplant in de kas en zal te 

zijner tijd opnieuw worden beoordeeld. 

Nader onderzoek is verricht naar de oorzaken van het optreden van ,.top

verwelking" (of ,.top-Fusarium"). Hoewel 1966 een vrij nat jaar was, trad dit 

verschijnsel zeer algemeen op. Met regelmatige tussenruimten zijn grond en 

gewasmonsters genomen, waarbij vooral gelet werd op het vochtgehalte. Aan

gezien vergelijkingsmateriaal ontbreekt, kunnen de gevonden waarden nog niet 

geïnterpreteerd worden. Het is daarom noodzakelijk dit onderzoek voort te zetten. 

In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid zijn ten behoeve 

van het onderzoek naar topverwelking een aantal boriumbemestingsproeven 

bij asperge opgezet. In de loop van het groeiseizoen waren geen verschillen 

te zien. In 1967 zal moeten blijken of de boriumbemesting invloed heeft op 

de produktie. 

Drs. J. M. M. van Bakel en mej. J. J. A. Kerstens 

verband tussen de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes vóór het zaaien 

en de optredende schade 

Omdat uit proeven in voorgaande jaren (zie jaarverslag 1963 blz. 114, 116 

en 1964 blz. 114) geconcludeerd kon worden dat de omstandigheden voor de 

activiteit van stengelaaltjes op verschillende delen van het proefveld te Opper-
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does niet gelijk waren, werden in 1964 en 1965 verschillende gewassen ge

teeld met het doel om zowel op de voor stengelaaltjes gunstige als op voor 

hun ongunstige plekken hoge en lage besmettingsgraden te verkrijgen. In 1966 

werd op het hele proefveld peen (ras Flaro) gezaaid. Bij de eerste beoordeling 

(eind juli) was, zelfs bij de hoogste dichtheid van de aaltjes vóór het zaaien 

niet meer dan 60 % van de planten aangetast en bij de oogst (tweede helft 

oktober) 95 %. 
Op de gunstige plekken waren zowel eind juli als eind oktober al bij een 

begindichtheid van 1 stengelaaltje per 500 g grond planten aangetast, terwijl 

50 % van de planten was aangetast bij een begindichtheid van 1 00 resp. 10 

stengelaaltjes per 500 g grond. Op de ongunstige plekken daarentegen trad in 

juli beneden een begindichtheid van 1 00 stengelaaltjes en in oktober bij min

der dan 10 stengelaaltjes per 500 g grond nog geen aantasting op. Op deze 

plekken was in oktober 50 % van het aantal planten aangetast bij een dicht

heid van 150 stengelaaltjes per 500 g grond, terw[jl in juli hoogstens 30 % 
was aangetast bij een dichtheid vóór het zaaien van ongeveer 500 stengel

aaltjes per 500 g grond. 

invloed van het gewas op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes 

Op bovengenoemd proefveld te Opperdoes werden in 1964 uien (zeer goede 

waardplant), peen (goede waardplant) en witlof (geen waardplant) geteeld. In 

1965 werd dit herhaald, echter zodanig dat de volgende combinaties optraden: 

1964-1965: peen-ui (26 x), peen-witlof (26 x), peen-peen (13 x), witlof-ui (26 x), 

witlof-peen (26 x), witlof-witlof (13 x), ui-peen (28 x), ui-witlof (28 x) en ui-braak 

(14 x). Vergelijking van de bevolkingsdichtheden in het najaar van 1963 met die 

in het voorjaar van 1966 liet zien, dat deze laatsten voornamelijk bepaald wer

den door het in 1965 geteelde gewas. Op de veldjes waar in 1965 uien ge

teeld waren, werd een geringe vermeerdering gevonden, op die waar in 1965 

peen geteeld werd, bleef de bevolkingsdichtheid gelijk, behalve bij de combi

natie witlof-peen, waar een geringe vermindering gevonden werd. Op de veldjes 

met als laatste gewas witlof nam de bevolkingsdichtheid bij alle voorvruchten 

af. Duidelijk kwam uit deze proef naar voren, dat de evenwichtsdichtheid van 

het stengelaaltje na een gewas peen op de verschillende veldjes van het proef

veld verschillend is. 

Uit de verschillende mate van aantasting van peen op verschillende delen van 

het proefveld, alsmede uit het feit dat de bereikte evenwichtsdichtheden op de 

verschillende veldjes van het proefveld niet gel[jk waren, mag worden afgeleid 

STENGELAALTJES IN 

GROENTEGEWASSEN 

(Ditylenchus dipsaci) 

107 



STENGELAALTJES IN 

GROENTEGEWASSEN 

(Ditylenchus dipsaci) 

108 

dat de veronderstelling inzake het voorkomen van voor stengelaaltjes gunstige 

en ongunstige plekken, juist was. 

verticale verdeling van stengelaaltjes in de grond 

Van de in het jaarverslag 1965 (blz. 146) beschreven proef om de invloed van 

uitwendige omstandigheden op de verticale migratie van stengelaaltjes bij af

wezigheid van een gewas na te gaan, werd begin februari 1966 van elk object 

één cilinder uitgegraven en werd per laag van 10 cm dikte de besmettinge

graad bepaald. Evenals in 1965 hadden de aaltjes zich niet verplaatst, maar 

waren wel in aantal gedaald. In de lagen 0-10, 10-20 en 40-50 cm waren nog 

resp. 413, 661 en 182 aaltjes aanwezig, dat is resp. 55, 43 en 23 % van het 

aantal in september 1965. 

bestrijding van stengelaaltjes in ui en phlox 

In een veldproef die in samenwerking met de heren J. L. Koert (SNUiF) en 

S. J. Hoefman (Ric. Dordrecht) te Ouddorp werd genomen, werd de nematicide 

werking tegen het stengelaaltje van twee verbindingen onderzocht. Daar op 

Goeree en Overflakkee in bloemzaadgewassen vaak aantasting optreedt, is in 

deze proef naast ui ook phlox opgenomen. Op grond van aanwijzingen uit de 

praktijk werd behalve Nemafos ook AAvlitox toegepast. Zowel de uien als de 

phlox werden behandeld met Nemafos (45% emulsie) in een dosering van 

1 g actieve stof, toegediend in 4 I water per m2 en phlox bovendien met Nemafos 

in bovengenoemde dosering, maar in 1 00 mi water per m2• Verder werden uien 

ook nog behandeld met AAvlitox 20 % in een dosering van 3 g en 6 g per m2 

(0,6 en 1 ,2 g actieve stof), gegeven in 1 00 mi water per m2• De behandelingen 

met Nemafos vonden 12 dagen voor het zaaien plaats en die met AAvlitox 

vlak voor het zaaien. 

Uit tellingen van de aantallen aangetaste en niet-aangetaste phloxplanten tij

dens de oogst (begin september) bleek dat op de onbehandelde veldjes weinig 

of geen aantasting voorkwam bij minder dan 10 tot 20 stengelaaltjes per 500 g 

grond vóór het zaaien. Op de met Nemafos behandelde veldjes kwam zelfs bij 100 

stengelaaltjes per 500 g grond in het voorjaar nog geen uitval van betekenis voor. 

In tegenstelling tot de resultaten bij phlox was de gunstige werking van Nemafos 

bij de uien ogenschijnlijk minder goed zichtbaar, daar hier een sterke uitval door 

aantasting van de uiavliegmade optrad. Gemiddeld werden bij afwezigheid van 

aaltjes op de met Nemafos behandelde veldjes 100 planten per m2 geoogst 
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tegen 150 planten per m2 op de met AAvlitox behandelde. Deze resultaten stem

men niet overeen met die van een bestrijdingsproef in de Wieringermeer in 1964, 

waar Nemafos wel een goede bestrijding van de uienvlieg gaf (jaarverslag 1964 

blz. 115). De werking van beide doseringen AAvlitox tegen het uienstengel

aaltje was gering. Bij deze behandelingen kwam al aantasting voor bij een be

gindichtheid van 5 à 10 stengelaaltjes per 500 g grond, terwijl 50 % van het 

aantal planten aangetast was bij 40 stengelaaltjes per 500 g grond. Op de me~ 

Nemafos behandelde veldjes kwam geen aantasting van betekenis voor bij 

dichtheden vóór het zaaien van minder dan 100 stengelaaltjes per 500 g grond. 

onderzoek naar de nematicide werking van enige verbindingen tegen het 

stengelaaltje 

Op een proefveld in de Wieringermeer werd het effect van 11 bestrijdingsmid

delen op aaltjesaantasting in uien vergeleken. Tien dagen voor het zaaien 

werden de verbindingen PH 80-16 en PH 80-17 toegediend (4,5 g per m2 in 

2 I water) en vlak voor het zaaien 7 g UC 21149 (1 0% granulair, dus 0,7 g 

actieve stof) per m2 , 5 g Terracur P (1 0% granulair, dus 0,5 g actieve stof) 

per m2 en 2,5 g Birlane 10 % (0,25 g actieve stof) per m2• Achttien dagen na 

het zaaien werd een behandeling uitgevoerd met Nemafos (45 %) waarvan per 

m2 2 mi (1 g actieve stof) in 5 I water werd toegediend. De verbindingen 

Rogor, Systox, Meta-iso-Systox, Kilval en AAsystem werden 32 dagen na het 

zaaien toegediend in doseringen van resp. 1,5 mi; 1,5 mi; 0,5 mi; 1,25 mi en 

1 ,25 mi per m2 in 1 00 mi water. De behandeling met Nemafos werd uitgevoerd 

op 24 veldjes, alle andere behandelingen op 10 veldjes. Op 24 veldjes werd 

geen behandeling toegepast. Ter bestrijding van de made van de uienvlieg 

werden alle veldjes, met uitzondering van 10 onbehandelde, bespoten met 2,5 g 

Birlane 10 % per m2. 

De opbrengst aan gezonde planten tijdens de oogst (eind augustus tot begin 

september) was op de onbehandelde veldjes, die geen Birlane-bespuiting had

den gehad gemiddeld ongeveer 850 planten per m2, en op die welke wel met 

Birlane bespoten waren gemiddeld ongeveer 1050 planten per m2
• Uit de proef 

bleek dat bij afwezigheid van aaltjes maximaal gemiddeld ongeveer 1400 plan

ten per m2 geoogst zouden zijn. Door aantasting van het stengelaaltje zou de 

maximale opbrengst dus verminderd zijn met gemiddeld 350 planten per m2 

(25 %). De aantasting door de made van de uienvlieg zou verantwoordelijk zijn 

voor een vermindering van de opbrengst met gemiddeld 200 planten per m2 

(14 %). 
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Het maximaal te oogsten gemiddeld aantal planten werd goed benaderd op de 

veldjes, die behandeld waren met UC 21149, met Nemafos en met Terracur P. 

Hier werden in totaal geoogst resp. gemiddeld 1377, 1380 en 1370 planten 

per m2
• Van deze aantallen waren echter tijdens de oogst resp. gemiddeld 0,2; 

3,6 en 28 planten per m2 aangetast. Daar uit proeven in voorgaande jaren ge

bleken is, dat het aantal zieke planten tijdens de oogst een maat is voor de 

nematicide werking van_ een middel tegen het stengelaaltje, volgt hieruit dat 

UC 21149 de beste bestrijding gaf van stengelaaltjes in uien, terwijl de wer

king van Nemafos vrij goed was en die van Terracur P matig. De werking van 

de andere middelen was onvoldoende. Gemiddeld werden hierbij 23 tot 51 zieke 

planten per m2 tijdens de oogst gevonden, terwijl vóór de oogst al 120 tot 

250 planten per m2 weggevallen waren. Op de onbehandelde veldjes werden 

tijdens de oogst 58 zieke planten gevonden. 

De vrij goede werking van Nemafos bleek ook uit de opbrengst aan de gezonde 

planten van 10 veldjes van dit object, die vóór het zaaien waren bemonsterd. 

Evenals in de proef te Ouddorp kwam aantasting van uien door het stengel

aaltje alleen voor bij begindichtheden van 100 of meer aaltjes per 500 g grond. 

Ir. C. Kaai en C. P. de Moel 

Evenals in 1965 werden in 1966 weer nieuwe insekticiden in veldproeven ge

toetst op hun werking tegen de peenvlieg. De resultaten bij de kortdurende 

peenteelt (3-5 maanden) in 1966 waren vrijwel identiek met die van 1965. 

De insekticiden werden als spuit-, stuif- of strooipoederformulering volvelds 

vóór het zaaien op de grond aangebracht en vervolgens ingeharkt. Granulaten 

werden uitsluitend in een rijenbehandeling toegepast, waarbij ze vóór het zaaien 

in de zaaivoor werden gestrooid. Tevens werd het effect nagegaan van een 

zaadbehandeling, waarvoor een paar speciale zaadbehandelingspoeders en en

kele spuitpoederformuleringen werden gebruikt; het zaad werd met het poeder 

en een 2 %-ig bindmiddel LZ 855 gemengd en twee dagen later uitgezaaid. 

De beste resultaten werden verkregen met diazinon, waarbij geen verschil in 

effect tussen rijen- en volveldsbehandeling werd gevonden. Bij de bemonstering 

ruim 5 maanden na het zaaien waren in beide behandelingen de aantastingen 

respectievelijk 0.4 % en 0,5 % tegen 17 % in de onbehandelde veldjes. Bij de 

rijenbehandeling werd echter per oppervlakte-eenheid veel minder van de hoe

veelheid actieve stof gebruikt dan bij de volveldsbehandeling. Zo werd van diazinon 




