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Naamlijst van Donateurs (87) en leden (416) van de Nederl.

Phytopathologische (Plantenziektenkundige) V'ereeniging,

I Fcbruari 1919 1

H. A. A. Van der Lek, Over de z.g. „verwelkingsziekten,"

io het bijzondcr die, welke door Verticillium alboatrum
veroorzaakt worden 20

I. I^ F. DE Meijere. Welk voedsel eet de roek het liefst?. 53
T. RiTZEMA Bos. Naschrift bij het voorgaande artikel over
het voedsel van den roek 63

J. RiTZEMA Bos. Bijdrage tot de kennis van dewerkingder
Bordeauxsche pap op de aardappelplant 77

T. A. C. ScHOEVERs. Nieuwe ziekten, waarop gelet moet
worden, I Bij Spinazie 95

J, RiTZEMA Bos. Boekbespreking 99

P.J. ScHENK. In en op den bodem levende plantenvijanden, II 101

T. A. C ScHOEVERs. Nieuwe ziekten, waarop gelet moet
worden, II Bij Tomaten, Petunia's, Asters, Muurbloemen
en Gilia tricolor 127

J, RiTZEMA Bos. Bestrijding van de Boonenbladluis 129

T. ScHOEVERs. Het Spint 145

J. RiTZEMA Bos. Mededeeling 156

J: RiTZEMA Bos. Boekbespreking 159

P. J. ScHENK. Vogelcultuur ten bate van de Ffuitteelt .... 161

T. A. C. ScHOEVERs. De tomatenkanker 174

J. RiTZEMA Bos. Een eigenaardige monstruositeit bij een
aardbei 193

Berichten van den phytopat^tologischen dienst:

1. Ziekte in Zomertarwe 195

2. Bestrijding van brandziekten in tarwe en gerst 1%
3. De strepenziekte der gerst 198

Aan den Redacteur 201

Kort verslag van de Algemeene Vergadering 202

Statuten en Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche
Phytopathologische (Plantenziektenkundige) V>reeniging 205

J. RiTZEMA Bos. Museum van het Staatsboschbeheer 209

J. RiTZEMA Bos. Boekaankondiging 210
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T. A. C. ScHOEVERS. Wat er nu in den boomgaard ter be-

strijding yan ziekten en plagen kan worden gedaan 1

W. B. L. Verhoevex. Zaaigraanontsmetting 5

T. A. C. Schoevers. Het krullen van Tomatenbladeren ... 11

H. Maarschalk. Bestrijding van de Bessenbastaardrups .
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13

K. Onrust. Ritnaalden en Boonen 17

J. RiTZEMA Bos. Gieten 20

K. Oxrust. Koolvliegschade voorkomen 25

J. RiTZEMA Bos. Bestrijding van de Bessenbastaardrups ... 28
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Met ingang van 1 Juli j.I. ben ik ontheven van de be-

trekking van Hoofd van den Phytopathologischen dienst

en benoemd tot Wetenschappelijk adviseur bij dezen dienst.

Ook de inzendingen met vragen om inlichtingen betref-

fende plantenziekten en schadelijke dieren moeten voor het

vervolg in 't algemeen niet meer aan mij persoonlijk nocb

aan den Directeur van het Instituut voor Phytopathologie

worden geadresseerd, maar aan het Hoofd van den phyto-

pathologischen dienst te Wageningen (Bergstraat, B No. 21%

Toch blijf ik gaame bereid, in exceptioneele gevallen aan

hen, die prijs moc hten stellen op mijn persoonlijk advies in

zake eene zekere plantenziekte of zeker schadelijk dier, na

het instellen van een wetenschappelijk onderzoek van hunne

inzendingen, de gevraagde inlichtingen te verschaffen. In

dit geval adresseere men zijne vragen aan mijn persoonlijk

adtres: Prof. Dr. J. Ritzema Bos te Wageningen, Bergweg,

B 266. Natuurlijk worden deze inlichtingen gratis verstrekt.

J. Ritzema Bos.

0'
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-

KUNDIGE) VEREENIGING EN KRUIDKUNDIG GENOOTSCHAP
DODONAEA TE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAX

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Vijf-en-twintigste Jaargang — le Aflevering — Januari 1919.

NAAMLIJST VAN DONATEURS (87) ENLEDEN (416) VAN
DE NEDERL. PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTEN-
ZIEKTENKUNDIGE) VEREENIGING. 1 JANUARI 1919.

Bestuur:

Prof. J. Ritzema Bos, Voorzitter, Wageningen.
H. LiKDEMAN, 2e Voorzitter, Utrecht.

Dr. H. W. Heinsius, Secretaris, P. C. Hooftstraat 144, Amsterdam.
Dr. H. J. Calkoex, Penningmeester, Leidschevaart 86, Haarlem.
Prof. A. M. Sprexger, "Wageningen.
K. Volkersz, Lisse.

E. D. VAN DissEL, Utrecht.

Donateurs:

1 Mr. H. J. van Heijst, te Wljk bij Duurstede.
2 Pomologische Vereeniging te Boskoop (Penn.: P. Boer Gz.,

Secretaris: J. Dijkhuis, te Boskoop).
3 Hollandsche Maatschappij van Landbouw, te den Haag.
4 Hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw;

(Algemeen Secretaris: J. van der Meer, te Leeuwarden).
5 Noorder Afdeeling van de Groninger Maatschappij v. Landbouw

(Penningmeester: J. Doornbosch Clevering te Rottum, Seer.

:

H. Wibbens Jr. te Usquert).

6 Afdeeling Meeden van de Groninger Maatschappij v. Landbouw
(Secretaris J. L. Veenman te Meeden).

7 Groninger Maatschappij van Landbouw te Groningen (Pen-

ningmeester E. H. Ebels, te Nieuw-Beerta ; Seer. : G. Minder-
houd te Groningen.)



8 Nederlandsche Entomologische Vereen. (Seer. : R. van Eecke,
Leiden, Penn. D. v. d. Hoop, Mathenesserlaan 252, Rotterdam).

9 J. E. Stork, te Baarn.
10 C. A. L. Sraits van Burgst, entomologisch adviseur aan het

Instituut voor phytopathologie, te Ginneken.
11 Afdeeling Leens van de Groninger Maatschappii van Land-

bouw (Secretaris : P. D^khuis te Warfhuizen).
12 Afdeeling Eenrum van de Groninger Maatschapp^j van Land-

bouw (Penn.: K. D. Stol, te Eenrum.)
13 F. B. LOhnis, oudinspecteur van den Landbouw te

Scheveningen.
14 Noord-Brabantsche Maatschappy van Landbouw (Penning-

meester: C. J. J. Daniels, te 's-Hertogenbosch).

15 Dr. J. Th. Oudemans, huize „Schovenhorst", te Putten.

16 M. van Waveren en Zonen, „Leeuwenstein", te Hillegom.
17 D. G. Montenberg te Groesbeek.
18 C. J. H. van den Broek, Eindenhoutstraat 24, te Haarlem.
19 H. J. H. Gelderman, huize „Kahlenpink" by Oldenzaal.

20 Baron van Heeckeren van Wassenaer, te Twickel.
21 Maatschapplj tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in het

kanton Oostburg (Secretaris: Iz. Steenhart, te Oostburg,
Penn. E. H. de Malliano te Oostburg).

22 Jacs. Smits, te Naarden.
23 Landbouw-Vereeniging Tjugchem (Secretaris: B. Haan, te

Tjugchem, Prov. Groningen).
24 J. Hadders Azn. te Valthermond (Drenthe).

26 Mej. G. Wilbrink, te Cheribon (Java).

26 Dr. W. D. Cramer Jr., te Twello.
27 D. K. Welt, Oud-lid van de le Kamer der Staten-Generaal

te Usquert (Gron.).

28 Vereeniging van Oud-leerlingen van de R. Landb. wintercusus
te Cortgene (Zeeland) „Vooruitgang"; (Penn. N. M. Tazelaar,

te Coiynsplaat; Bibliothecaris M. C. Maas te Cortgene).

29 Geldersch-Overyselsche Mij. van Landbouw (Penningm. : Jhr.

W. Prins, te Velp (G.) Secretaris: M. van Doorninck te 01st).

30 Afdeeling Arnhem en Omstreken der Ned. Maatschappii voor
Tuinbouw en Plantkunde (Penningraeester : D. W. Bekking,

Secretaris: J. C. Koker, beiden te Arnhem).
31 Naamlooze Vennootschap Zeeuwsche Fruitteeltmaatschappy"

te Goes (Directeur W. J. J. van den Bosch).

82 Vereeniging ter bevordering van Landbouw en Nyverheid,
te Pieterburen (Gron.) (Penningmeester: 0. Bouwman te

Pieterburen; Secretaris: D. Bouwman te Wierhuizen by
Pieterburen.)

88 „De Veldbode", adres: Uitgever Leiter-Nj^pels, te Maastricht.
34 Maatschappy „Phytobie", Molenstraat 15, te Den Haag.
35 Dr. W. Spalteholz, Kostverlorenvaart te Amsterdam.



36 Ver. „Akkerbouw",teAndijk,Voorz.:W.Singer J.Jz.,te Andijk.

37 B. W. G. Wttewaal van Wickenburgh te Houten.
38 's-Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging; (Penningmeester

:

G. Snel, Molenstraat 29, te Den Haag).

39 Nederl. Pomologische Vereeniging, Mariahoek 8. te Utrecht.

40 Eduard Nettesheim, te Venlo.

41 Afdeeling Groningen en Omstreken der Nederlandsche
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.

42 Dr. J. G. de Man, te lerseke.

43 F. Kakebeeke, te Goes.

44 M. de Koniiig, Houtvester der Ned. Heide Mij., van Pallandt-

straat 80, te Arnhem.
45 A. de Goeijen, Huize „Bodenhof", te Hattem.
46 Walter Kakebeeke, te Goes.

47 J. D. Fransen van der Putte, te Goes.

48 Afdeeling Beertavan deGron. Mij. van Landbouw
;
(Secretaris:

T. H. Stikker, te Oostwolderpolder (Gron.).

49 HetNederlandschLandbouwcomite; (Secretaris: Dr. H. Mol-

huijsen, Raamweg 26, te den Haag.
50 Mr. L. H. D. de Vos tot Nederveen Cappel, te Velp. (Geld.).

51 Mevr. Wed. Generaal J. C. Smits-Heineken, Villa Veldheim,
te Velp. (Geld.).

52 Alph. Boone, Notaris, te Turnhout (Belgie)

53 G.S.jH. Wendelaar, HuizeWychert, te Berg-en -Dal bij Nijmegen.
54 Proefstation voor Java-Suikerindustrie te Passoeroean.

55 Vereeniging van Oud-leerlingen van de Rijkslandbouw-
winterschool te Goes, (Penn. : C. J. Kostense te Kruiningen,

Bibliothecaris : C. J. Snouck, te Goes).

56 Afdeeling ,,Amsterdam en Omstreken" der Ned. Mij. voor
Tuinbouw en Plantkunde

;
(Penn. : A. de Zoeten, Reguliers-

breestr. 5, te Amsterdam).
57 Landbouwkundig Bureau v. h. Kalisyndicaat, Directeur

H. Lindeman, Boothstraat 13, te Utrecht.

58 „De Veldpost", Lawicksche Allee C 76, te Wageningen.
59 Mej. A. D. J. Ver Loren van Themaat, te Warnsveld.

60 L. Maes, te Dedemsvaart.
61 W. Jochems, Duindigt, te den Haag.
62 A. E. Kerkhoven, Loolaan, te Apeldoorn.
63 J. C. van der Meer Mohr, Tegal, Java.
64 Maatschappij ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid in 't

Westerkwartier, (Gron.); (Seer.: J. W. Zan tinga Jr., te Zuidhorn).
65 C. A. G. Spaan, Directeur Land- en Tuinbouwbureau der

Duitsche Ver. voor Ammoniakverkoop, Burgemeester Rei-

gerstraat 83, te Utrecht.
66 L. B. V. d. Slikke, Directeur v. h. Propaganda-bureau der

Nederlandsche Kunstmestfabrieken, van Hogendorpplein 18c,

te Rotterdam.



67 Tj. V. d. Ploeg, DIrecteur Inlichtingsbureau voor chili-salpeter,

Van Limburg Styrumstraat 27, te den Haag.
68 Afdeeling „Amsterdam" van de HoU. M\i. v. Landbouw,

(Penn.: E. E. Kronenburg.Wouwermanstraat 25, Amsterdam).
69 Mr. N. M. Lebret, Huize ,,Dennenkamp", te Oosterbeek.

70 Vereeniging van Oud-leerlingen der R. L. W. S. te Veendam

:

(Secretaris P. Hogen Esch, Pekelderweg, Stadskanaal (Gron.)

71 De Veenkoloniale Boerenbond; (Secretaris J. T. Schuringa
te Wildervank, Penningmeester H. ter Borg, te Borger-

compagnie).
72 Afdeeling Hulst der Zeeuwsche Landbouw-Maatschappy,

(Secr.-Penn. L, J. Colsen, te Hontenisse).

73 Rotterdamsche Diergaarde, Kruisstraat 21, te Rotterdam.
74 Afdeeling Winsum van de Gron. My. v. L. ;

(Seer. W. Hekma
Wierda, te Winsum).

75 Afdeeling Uithuizermeeden van de Gron. My. v. L. (Seer.

N. Coolman, te Roodeschoolj.

76 Afdeeling 't Zandt van de Gron. My. v. L.
;
(Seer. J. Coolman,

te Leermens).
77 W. A. Insinger, Oostereng, te Bennekom.
78 G. van der Veen, Directeur der N. V. Nederl. Kaliaseh My.

Zuidblaak 84a, te Rotterdam.
79 Afdeeling Leeuwarden, c. a. der Fr. My. van Landbouw,

(W. de Jong, Spanjaardslaan 80, Leeu warden).
80 Afd. Opmeer en 0. der Holi. My. v. Landbouw, (Seer.- Penn.

:

A. H. Bakker te Lambertschaag (gem. Abbekerk N.-H.).

81 Weekblad „Onze Tuinen", Keizerrijk 9, te Amsterdam.
82 Tuinbouw- Maatschappy „Gelderland", te Neede.
88 Mevrouw C. M. de Baat-Bolderman, te Roden. (Dr.)

84 de Wetstein Pfister „Heidestein", Driebergen.
85 Levin Baron de Lo6, Kasteel te Mheer (L.)

86 CoOperatieve Centrale Boerenleenbank, te Eindhoven.
87 A. F. Heymann, te Salatiga.

Leden :

A.

Prof. J. H. Aberson, te Wageningen.
H. Alpherts, H. d. S. m. d. B., te Naarden.
Arasterdamsche Superfosfaatfabriek, afd. Propaganda „Tuin-

bemesting", te Amsterdam.
P. A. van Antwerpen, Nieuwe Gracht 21, Utreeht.
J. G. Arendts, St. Annastraat 168, te Nymegen.
R. Armbrust, landbouwonderwijzer, te Stadskanaal.



W. F. V. Asselt, p. a. Mej, E. D. van Tellingen, Emmastraat 108,

Zeist.

G. van Asten, landbouwer, te Heeze.

C. J. Augustijn, controleur bij den Phytop. Dienst, te Aalsmeer.

B.

P. Baardse Mz., tuinbaas, Barendrecht.

Afdeeling Baflo der Gron. Mij. v. Landb.; (Secr. P. H. Doornbosch,
Rasquert, Gem. Baflo).

E. Bakker, Fred. Hendrikplantsoen 54, te Amsterdam.
G. Bakker, Landbouwonderwijzer, Woudsend.
J. W. Bakkes, Nassaukade 359, te Amsterdam.
"W. Balk Wz., vruchtenkweekerij „Pomona", te Zwaag.
K. C. van den Ban, landbouwer, te Nieuw-Helvoet.

C. R.J. Bensbort van Valkenburg, 85 's Gravendijkwal, Rotterdam.

J. Bergman, tuinbaas Huize„ Dennenheuvel", Heemstede.
A. van Best, fabrikant, te Valkenswaard.
T. van den Beukel Az., te Monster.

J. H. Beursgens, bloem- en boomkweeker, te Sittard.

F. J. Bevort, Hoofd der School te Berg-en-Dal.

P. H. Beljer, Kon. Houtvester, Amersfoortscheweg 1, te Apeldoorn.

Bibliotheek der Landbouwhoogeschool te Wageningen.
Firma Wed. De Bie—van Aalst en Zn., te Zundert bij Breda.

G. Bleeker, Kinheimweg 35, te Bloemendaal.
S. Bleeker, directeur der G. A. v. S. Tuinbouwschool, te

Fredriksoord.

D. Bloemsma, Rijkstuinb.leeraar voor Zeeland, te Middelburg.

A. Blok, Tuinbouwonderwijzer, Kloetinge.

Mej. A. D. Blokker, Parmer, gem. Purmerend.
C. Blokker, Landbouwk. Journalist, te Eerbeek.
"VV. A. Blijdorp Lz, Landbouwer, Barendreclit.

H. Boerema, Hoofd der School, te Enumatil.
C. de Bonte, te Dirksland.
A. Booij, te Ochten.
W. G. Boot Jzn., te Haamstede.
G. R. J. Bos, Polderweg 23, den Helder.

Dr. H. Bos, Leeraar R. H. B. S., te Wageningen.
Prof. Dr. J. Ritzema Bos, te Wageningen.
Mej. Bouwens, „Zandkuil" te Ubbergen.
David Breen Azn., te Goedereede.
N. Breuers- ex, Herungerweg 127, te Venlo.
Joh. de Breuk, te Haarlem.
M. van den Broek, directeur R.K. Landbouwschool te Boxtel.

Prof. L. Broekema, te Wageningen.
Henri Broekman, Cruj'sbergen, te Bussum.
J. Broerse Jr., kweeker, Mijdrecht.



H. B. Broramersma,landbouwerteMaarhuizen,gem. Winsum(Gr.>
H. Brouwer, land- en tuinbouwonderw^zer, te Wintersw^k.
F. de Bruyn, 80 Vossiusstraat, te Amsterdam.
J. C. de Bruyn, te Boskoop.
J. K. Budde, hortulanus, te Utrecht.

Mejuffrouw Aa. Buddingh, te Herveld (Betuwe).

C. Bulder, directeur K. L. W. S., te Sittart (Limburg).
E. Busscher, te Mildwolde (Gron. Oldambt).
P. Byhouwer, tuinb.onderw., Amstelveensche weg 99, Amsterdam.
H. F. J. van Byievelt, te Westdorpe.

C.

J. Calls, Zeveneind, Laren (N.-H.).

Dr. H. J. Calkoen, leeraar H. B. S. Leidsche vaart 86, te Haarlem.
Jonkvr. Calkoen, „Rozenhof', Almen (G.).

C. H. Claassen, Directeur van het Marktwezen, Nassaukade 105,

te Amsterdam.
W. A. Caron, notaris, te Wamel.
P. Coenders, Venray.
P. G. Cop\in, tuinboLiwkundige, te Groenekan (by Utrecht).

Dr. J. C. Costerus, te Hilversum.
Dr. J. E. Couvee, leeraar a. d. H. B. School, te Breda.
H. Crapels, Heerlen.

D.

J. Dantuma, Crontroleur b. d. Phycopath. Dienst,

Biyhamsterstraat 32, Winschoten.
Jac. Davidse, Gartner, Schoss-Moyland, bei Cleve.

Prof. Dr. M. C. Dekhuyzen, te Utrecht.

"W. Dekker Pzn., landbouwer, te Wemeldinge.
A. J. W. van Dionant, Herungerweg 183, Venlo.

Directie Grondverbetering en Ontginning, Grootwezenland 28,

te Zwolle.

E. D. van Dissel, Inspecteur der Staatsb. en Ontginningen, te Utrecht.

R. P. Dojes, landbouwer, te Uithuizen.

R. Dojes, landbouwer, te Meeden (Gron.).

J. Dommisse, landbouwer, te Biggekerke.
J. A. Doortjes, leeraar R. L. W. S., te Tiel.

M. van Dort, Land en Bosch, te 'sGraveland.
K. Drent, Hoofd der school, te Emmen (Zu id-Barge).

A. Drieonhuizen, v. de Lindelaan 17, te Hilversum.
C. DrieOnhuizen, tuinbaas „Parapa Hoeve", te Hilversum.
J. Driezen Jr., p/a den Heer G. J. Koers, tuinbaas „Zandhoeve",

by Zwolle.
J. Dykhuis, te Boskoop,
K. J. Dykstra, H. d. 3., te Elsloo (Fr.)

J. S. Dyt, landbouwer, te Texel.



E.

E. H. Ebels, Penn. v. d. Maatschappij van Landbouwen Nijver-

heid in de Prov. Groningen, te Nieuw-Beerta.

J. H. Edelman, hoofd der school en landbouwonderwijzer, te

Kadijk (bij Terwolde).

E. B. van Eldik, Kannenmarkt 17, te Nijmegen.
Prof. J. Elema, Parallelweg, te Assen.
A. M. C. van der Elst, te Dedemsvaart.
J. H. Engelhardt, Landbouwkundig Ingenieur, Heerestraat 46,

Groningen.
Afdeeling Enkhuizen en Omstreken der Ned. Mij. v. T. en PI.

J. W. van Veen, S. v. L. Park 8, te Enkhuizen.
Jhr. Dr. Ed. Everts, Oud-leeraar H. B. S., Iste Emmastraat 28,

te Den Haag.

F.

Mr. H. Frima, Procureur, Jacobijnerstraat, te Groningen.

G.

D. Geertsema, te Nieuwolda.
J. van Gelderen R.Hzn., te Boskoop.
M. H. Gelissen, Hoofd v/d tuinbouwcursus, te Blerick bij Venlo.
J. F. Geraerts, te Bladel.

B. Gerritzen, Rijkstuinbouwleeraar, Bourgognestraat 18, te

Maastricht.

Prof. Dr. E. Giltay, te Wageningen.
Jos. van Glabbeek, firma A. H. van Glabbeek, bloemisterij, te Breda.
P. Glas, hoek Julianastr.. te Broek op Langendijk.
P. Goedt, Chef van den Proeftuin, te Boskoop.
Dr. J. W. Ch. Goethart, Witte Singel 39, te Leiden.

P. van der Goot, Entomologisch assistent a. h. Laboratorium
voor Plantenziekten, te Buitenzorg.

C. Gortzak, Utrechtscheweg 10, Hilversum.
R. Gouma, Hoofd der school, te Blesse.

J. M. van de Gi-aaf, B. 395, te Lekkerkerk.
T. van de Graaf, onderwijzer, te Papendrecht.
G. Baron de Senarclens de Grancy, te Vucht.
K. Griffloen Jr., Brugstraat 24, Zwammerdam.
W. F. A. Grimme, Leeraar a. d. R. T. W. S., te Lisse.

G. A. M. Groeneveldt, rentmeester Kroondomein, te Breda.
R. Groeneveldt & Zoon, te Noordwijk-Binnen.
Groenewegen & Zoon, boomkweekers, te De Bilt.

N. Groot iSz., lid van de firma Sluis en Groot, teler en hande-
laar in bloem- en tuinzaden, te Enkhuizen.
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H. A. Groskamp, Alexanderstraat 5, te Hilversum.
W. H. Gulikers, onderwyzer te Ubachsberg.
Aug. van G^sel, H. d. S., te Someren (Dorp).

H.

C. Hagen, landbouwer, te Bruinisse.

Dr. C. J. J. van Hall, te Buitenzorg (Java).

Fr. Hanckx, boomkweeker, te Wanssum.
H. A. Hanken, directeur van den Wilhelminapolder te Wilhel

minadorp (by Goes).

Dr. Ph. van Harreveld, directeur van het Proefstation voor de
Java-suikerindustrie, te Pasoeroean.

P. ten Have, Westerkade 2, te Groningen.
J. G. Hazeloop, R\)kstuinbouwleeraar, te Alkmaar.
Jan Heeg, te Woudsend.
Mej. C. J. van Heemskerck, Directrice der Tuchtschool te

Montfoort.

J. C. Heeringa, tandarts, Marialaan A. 156, te Lochem.
Dr. H. W. Heinsius, leeraar H. B. School, P. C. Hooftstraat 144,

te Amsterdam.
J. Hendrikx, Tuinbouwonderwtjzer, te Deurne.
H. Heukels, Villa Week-end, Duinlustpark, Santpoort-Station.

N. R. J. Heymeriks, Huize „Suideras", by Zutphen.
G. M. Hobus, Antonie Duyckstraat 1 (Duinoord), te den Haag.
Dr. P. van Hoek, Direct. Gener. v. d. Landbouw, te den Haag.
J. G. Hogervorst, Hendrik v. Viandenstraat 3, Amersfoort.
C. J. den Hollander, onderwljzer, te Nieuwwaal (by Zalt-Bommel).

K. Homburg Cz. Directeur van het Chemisch-Pharmaceutisch
Laboratorium te Zaandam.

Prof. S. HoogewerflF, „Kleinhuize", te Wassenaar.
J. J. van der Horst, Tuinbouwonderwyzer, te Oudenbosch.
L. Hoving, te Spyk (Gron.).

J. Hudig, Dir. der 2e afd. van het R\jkslandbouwproefstation
te Groningen.

D. S. Huizinga, Directeur v. d. Landbouw, te Paramaribo, Suriname.
Dr. F. W. T. Hunger, van Eeghenstraat 52, te Amsterdam.
J. Hutter, „de Braak", te Paterswolde (bij Groningen).

E. M. J. W. Huijsmans, te Hilvarenbeek.

I.

A. C. Ide, Rykstuinbouwleeraar, te Wageningen.

J.

Jozef Jacobs, Tuinbouwkundige, Lierscheweg 140, te Mechelen
by Antwerpen.
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L. P. Jacobsen, groenten- en fruitteler, Maarssen.
G. de Jager, te Nieuwolda.
A. Jansma, te Elst (O.B).

P. J. de Jong, Controleur b. d. PhyL Dienst, te Boskoop.

S. de Jong, H. d. S.. te Hera (N.-H.).

Geert Jongstra, bloemist, kweekerij Vijverbuurt, teLeeuwarden.
Dr. W. P. A. Jonker, Veerallee 343, Zwolle.

G. Joossens, Staatstuinbouwkundige, te Vilvorde (Belgie).

K.

I. G. J. Kakebeeke, Inspecteur v. d. Landbouw, Van Boetze
laarlaan 90, te Den Haag.

J. A. Kas, te Hees bij Nijmegen.
L. van Keersop, Landbouwer, te Dommelen.
W. Keestra, directeur der Rijkszuivelschool, te Bolsward.
Dr. C. Kerbert, direct, van het Kon. Zool. Gen. „Natura Artis

Magistra", te Amsterdam.
J, J. Kerbert, firma Zocher & Co., tuinbouwkundige, te Haarlem.
P. A. Kies, te Berlicum (N.-Br.).

W. van Kleef, te Boskoop.
J. L. Kleintjes, Huize „Kolthoorn", te Heerde.

A. A. van Klinkenberg, te Ochten (bij Kesteren).

Ch. Kloppenburg, 15 Bijleveldsingel, te Nijmegen.
K. B. Kluiving, Dir. R. L. W. S., te Emmen (Dr.)

J. Knobhout Hz., te Beusichem.
C. E. Knoppers, Zandbergstraat 275, te Doesburg.
Dr. J. W. Ph. Koch, arts, te Winterswijk.
P. C. Koene, controleur b/d Phytopath. dienst, te Vlijmen.

J. D. Koeslag, Secr.-Penn. van den Veenkolonialen Boerenbond,
te Veendam.

J. C. Koker, Utrechtscheweg 110, te Arnhem.
W. Koning Wz., te Rilland.

J. van der Koogh, landbouwer, te Middelharnis.
B. Koolhaas Jr., te Enkhuizen.
A. Kooij Pz., Hasselaarsweg, te Heerhugowaardnoord.
Firma Koster k Co., te Boskoop.
M. Koster &; Zonen, tuinbouwkundigen, te Boskoop.
Dr. Kraaij, te Ochten.
W. Krabbe, de Meern, bij Utrecht.
M. Kramer, Willem Lodewijkstraat 127, te Leeuwarden.
Ernst H. Krelage, te Haarlem.
W. G. V. d. Kroft, adsp. Rijkstuinbouwleeraar, Turennestraat 9,

Maastricht.

G. J. Krol & Co's, Kunstmesthandel, te Zwolle.-

E. E. Kronenburg, Wouwermanstraat 25, te Amsterdam.
B. de Kruif Jzn., Kleverlaan 3, te Haarlem.
G. Kruseman, te Houtrijk en Polanen.
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Sj. Kuiper, Agronom, Administrator, Strada Esperantie 34,

Boekarest (Romania).
J. Kurstjens, Manapeel, Grubbenvorst.

L.

J. M. van Laar, Randwyk.
Mr. A. R. van de Laar, te Gendringen.
J. L. van Laer, huize „Driehuizen", te Apeldoorn.
J. P. Lamfers, te Oostbroek, gem. De Bilt (Utrecht).

Landbouwvereeniging, Penningm. U. Sijbolts, te Hornhuizen.
M. de Lange, r^jkslandbouwleeraar, te Zutphen.
W. A. Langhout, te IJzendoorn.
A. J. van Laren, Hortulanus, Plantage Middellaan 2, te Amsterdam.
J. H. Leenders—Mols, Steijl Tegelen.
J. Leendertz Czn., Rijkstuinbouwleeraar, te Utrecht.
H. A. A. van der Lek, Mycolooga. h. Inst, voor phytopathologie,

Dorpstraat, Bennekora.
P. Lensselink, bloemist, te Laren (N.-H.).

P. J. M. Leseman, Kerkpad 29 te Hees (G.).

A. J. van Leth, tuinman, te Leeuwen, in 't Maas en Waalsche.
L. J. van Leusen, Rentmeester, huize ^Lambalgen", Scherpen-

zeei (G.)

Firma J. L. B. van Lier, Wittevrouwestraat, Utrecht.
P. Lindenbergh, landbouwer, te Wemeldinge.
P. A. Lindenbergh Ez., „Hof Zwaak", te Wemeldinge.
David Lodder Mz., te (jioedereede.

W. Lodder, Bloemist-Handelskweeker, te Hees by N^megen.
Pierre Lombarts, Boomkweeker, te Zundert (N.-B.).

J. P. V. Lonkhuijzen, Dir. Ned. Heide My., Apeldoomsche weg 156,

te Amhem.
J. van Loon Hzn., Seer. afd. Oostd, van de Fr. My. v. Landbouw,

te Metslawier.
Dr. H. J. Lovink, gewe-zen Dir. v. h. Dept. v. Landb., Nyv. en

Handel in Ned. 0. L, Celebesstraat 91, te Den Haag.
Abr. van Luyk Az., Theophiie de Bockstraat 4, te Amsterdam.
G. Lyftogt, Tuinbouwonderwijzer, Beekbergen.
Baron van L\)nden van Nederhorst, Kasteel „Nederhorst", te

Nederhorst-den-Berg.
R. Hjsten, Dir. Ned. Pomol. Ver. Leidscheweg Sbis, te Utrecht.

M.

H. Maarschalk, phytopatholoog aan het Instituut voor Phytopa-
thologie, Bergstraat 25, te Wageningen.

J. Maarse, Fruitteler, te Schellinkhout.
H. D. Mamming, landbouwer, te Ruigezand (Gron.).
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p. Man Dzn., te Aalsmeer.
Mevrouw H. van der Mandele—van Bosse, Voorschoterlaan 96,

Rotterdam.
Dr. R. J. Mansholt, te Westpolder (Gron.).

Jac. van Maris, Helden (L.).

VV. P. Markusse, onderwiizer, te 's-Heer-Arendskerke.

Hans Matthes, bijenhouder, „Fluijtensteijn", te Breukelen.
K. van der Meer, Landbouwonderwijzer, Zuiderwoude.
Firma van Meerbeek & Co., bloemisten, te Hillegom.
J. Th. Mercx, hoofd der school, te Woensdrecht.
A. E. van der Meulen, te Drachten.
H. K. Meijer te de Waarden, Grijpskerk (Gron.).

R. Meijer Gz., te Nieuw-Bocum, gem. Kioosterburen.
Prof. Dr. J. C. H. de Meijere, Sarphatistraat 76, te Amsterdam,
Middelbare Landbouwschool, te Groningen.
Afdeeling Middelburg Z. L. M., Seer. J. Kraamer, Tramsingel,

Middelburg.
C. Ph. Moerlands, Rijkstuinbouwleeraar, Boskoop.
M. Mol, landbouwer, te Wolphaartsdijk (Zeeland).

J. H. Z. Molewijk, Controleur b d Phyt. Dienst, te Boskoop.
Mej. L. Vaarzon Morel, te Dordrecht.

J. N. J. van Mourik, te Kerk Avezaath.
L. L. Mulders, landbouwonderwijzer, te Denekarap (Ov.).

C. C. MuUer, „de Overbosch", te Diepenveen.
G. Murman, landbouwer en steenbakker, te Geldermalsen.

N.

Nederlandsche Heidemaatschappij, te Arnhem.
A. A. Xeeb, R.landb.leer., Willem de Zwijgerlaan 12, Den Haag.
D. van Nes, te 's-Graveland.

J. Nicola, opzichter, te Ter Apel.
W. Niemeijer, te Paterswolde.
W. J. van Nierop, Westerveld, te 's-Graveland.
J. Niessen, Landbouwer te Lottum.
G. E. H. Tutein Nolthenius, rentmeester van hetKroondomein,

te Apeldoorp.
H. Xoordhuis, te Eenrum.
P. van Noort & Zonen, te Boskoop.
J. J. Nijhoflf Azn., 133 Van Kinsbergenstraat, Den Haag.

0.

Ochtensche Fruitkweek-vereen., Seer. A. J. Angelino, te Ochten.
W. van Omraeren Ez., te Ommeren bij Tiel.

K. Onrust, Controleur v/d Phytopathol. dienst, te Oudenbosch.
J. D. Oppenheim, Liefijensstraat 86, Winschoten.
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A. Ovoreem, Bloemstraat 28, te Hilversum.

P.

Dr. L, Peelers, S. J., St. Ignatius College, Hobbemakade, te

Amsterdam.
W. J. Pieper, Tuinbaas Landbouwhoogeschool, te Wageningen.
Prof. Dr. 0. Pitsch, te Wageningen.
B. A. Plemper van Balen, Lector Landb.-Hoogesch,,te Wageningen.
N. van Poeteren, Afdeelingschef aan het Instituut voor Phyto

pathologie, Lawicksche all6e C 89, te Wageningen.
S. Pool, tuinbaas, Esschilderstraat If, te Haarlem.
F. J. J. Poort, fruitkweeker, Marconistraat 77, te Den Haag.
G. J. van Poppel. landbouwer, te Gilze.

M. Y. Prinsen, Mierlo (N.-Br.).

J. Y. Papers, fruitkweeker te Mheer.

Q.

Prof. Dr. H. M. Quanjer, te Wageningen.
H. Quirynen, Landbouwkundige, Westmalle by Antwerpen.

R.

Ch. Rauwenhorst, te Tongeren (by Epe, Gelderland),

G. Rebel, Brinklaan 66, te Bussum.
H. van Ree, hoofd der School, te Aardswoud.
W. Reede, tuinbaas Volkssanatorium, te Hellendoorn.
M. Reidsma, onderwyzer, te Firdgum (Fr.)

R. Reindersma, onderwijzer, te Appingedam.
B. Reynvaan, Kapt. Inf., p.a. den Heer van Lierop, Ververstraat

83, 's Hertogenbosch.
A. G. M. Richard, boomkweeker en bloemist, te Bussum.
H. F. van Riel, Valeriusstraat 170, te Amsterdam.
Mevr. Wed. Iz. Risseeuw—Van Cruyningen, te Zuidzande.
J. J. Roeper, „Veen" op Texel.

Jan Roes, Heerenweg, te Heemstede.
T. J. Roo.sendaal, Landbouwonderwijzer, Biggekerke (Z.).

J. van Roosmalen, Tuinbouwconsulent v. d. Noord-Brabantschen
Tuinbouwbond Ververstraat 87, 's Hertogenbosch.

G. A. van Rossem, Speciale Rozen- en Vruchtboomencultuur,
te Naarden.

A. van Rossum, Agentuur en Commissiehandel, te Ooltgensplaat.

Anton Rulkens, te Maasbracht.
B. Ruys, zaadhandelaar, te Dedemsvaart.
K. Ruiterman, landbouwonderwyzer, te Hauwert CN.-H.i.

liykslandbouwproefstation, te Goes.
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Rijkslandbouwwinterschool, Amsterdamsche straatweg, Utrecht.

Rijkslandbouwwinterschool (adres: den Directeur der) te Hen-
gelo (0.).

Rijkslandbouwwinterschool te Tiel (Directeur F. D. Schaly).

Rijkslandbouwwinterschool te Lisse.

S.

A. Sanders, onderwijzer te Blerick.

R. Sasburg, H. d. S., te Benningbroek (bij Hoorn).

R. H. Sauerbier, „Adelshoeve", te Apeldoorn.
W. V. d. Schans, leeraar R. T. W. S., te Boskoop.
P. J. Schenk, Controleur bij den Phytopath. Dienst, te Naarden.
M. M. Schepman, Huis ter Heide (Utrecht).

J. W. Schiff, Xed. Ind. Handelsbank, Lange Houtstr. 2, te Den Haag.
W. W. Schipper, Leeraar H. B. S., te Winschoten.
F. Schoenraaker, te Oosterhout bij Lent (Geld.).

L. C. Schoenmaker, Tuinbouwonderwijzer, Arum (Fr.).

T. A. C. Schoevers, phytopatholoog a. h. Instituut voor Phyto-
pathologie te Wageningen.

B. J. Scholte, „Gooilust", 's-Graveland.

Prof. N. Schoorl, Pharmaceutisch Labor, der Universiteitte Utrecht.

J. Schouten, IL d. School, Zoeterwoude (Zuidbuurt).

C. V. Schouwen, huize „Elzenhagen", te Poeldijk.

Jac. van Schouwen Cz., landbouwer, te Sommelsdijk.
H. Schraven, boomkweeker, te Lottuni.

Prof. Dr. W. Schutter, te Groningen.
A. Schuttevaer, Rijkstuinbouwleeraar, Zutphen.
A. Sevenster, Landbouwer, te Wier bij Berlikum (Fr.).

Dr. M. J. Sirks, Bowlespark A 328, Wageningen.
Mej. M. Slagter, kweekerij „Burbank", Bunnik.
N. Slagter, S.f. ^Ketangoengan", West Tandjong, Tegal, (Java).

J. Slangen, H. d. S., te Maasbree (L.).

K. van der Slikke, te Wolfaartsdijk, Zeeland.
Dr. E. van Slogteren, te Lisse.

X. Sluis, lid van de firma Sluis en Groot, telers en handelaars
in bloem- en tuinzaden, te Enkhuizen.

A. Smeets, Land- en Tuinb. Ond., te Harenkarspel.
B. Smit, Am.-Conc. Instituut voor Phytopathologie, te Wageningen.
P. J. Smulders, Wilhelminapark, te Breda.
W. C. Smuling, kweekerij „(leynwijck", te Baambrugge.
E. Snellen, Rijkstuinbouwleeraar, te 's-Hertogenbosch.
F. W. Snepvangers, Houtvester, te Malang (Java).

Mej. D. Spierenburg, Biol. Stud., Straatweg 93, Wageningen.
L. Spoor, Plaats 22, 's-Gravenhage.
Prof. A. M. Sprenger, te Wageningen.
Leonard A. Springer, Alexanderstraat 16, te Haarlem.
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N. V. Vruchtenkweekerij „Stammershoef", te Vianen a. d. Lek.

P. C. Steenhart, Nooidweg S. 223c, te Middelburg.

J. A. van Steyn, Intendant Kon. Paleis en Domein, teHetLoo.

D. Stieltjes, leeraar R. L. W. S. te Meppel.

E. Th. V. d. Stok, boomkweeker, Enimastraat 15, Alkmaar.

F. W. StOer Jz., 2de v. d. Helststraat 10', Amsterdam.
L. Swart, Galgesteeg 842, te Naarden.

Dr. B. Sjjpkens, te Sneek.

T.

Van Helden Tucker, Straatweg D4, te Hillegersberg.

J. Terpstra, Land- en Tuinbouwonderwyzer, Warns.
P. Teunissen, Linnaeusstraat 47a, te Amsterdam.
Teyler's Stichting, te Haarlem.
Th. Thyssen, Kweekeru „Helmond", Haarlemmermeer.
Afdeeling Tilburg en Orastreken der Nederl. My. v. T. en PL,

(Secretaris Hubt. Stokkermans, te Tilburg).

W. J. Tilmans, H. d. S. te Geulle.

E. Torreele, Dienstoverste der accynzen te Hoogstraten bij

Antwerpen.
A. van Trappen, Groenend^k, Hontenisse.

H. J. Treur, Xieuweweg 48, Hoofddorp.
P. H. Tromp, Leeraar Midd. Kol. Landbouwschool, Deventer.

G. Trouw, Vruchtenkweeker, Huize „Lent", te Lent (O.-B.).

Tuinbouwstichting voor Meisjes „Huis te Lande", te Rijswljk

(Z.-H.)

Tuinbouwwintercursus, te Haarlem, (adres C. H. Geevers, Nic.

van de Laanstraat te Haarlem).

U.

J. D. Uhlenbeck, 8 Julianalaan, Hilversum.
F. P. Uil, land-en tuinbouwonderwijzer, Hoogklei l,te Winschoten.
H. D. J. Uniken, te Oude Schans.

V.

Dr. Th. Valeton, Utrechtschestraatweg 8, te Arnhem.
Jean H. Vallen, kasteel ,,Hullenraedt", te Swalmen.
R. V. d. Veen, Wnd. Rijkstuinbouwleeraar voor N.-Brabant,

te Nijmegen.
J. S. Veenenbos, te Oostvoorne.
G. Azings Venema, Plantkundige a. h. Instituut voor Zaad-

veredeling, te Wageningen.
Vereeniging „De Proeftuin", te Zwaag.
Vereeniging van Oud-leerlingen der R. L. W. S. te Zutphen,

(Seer. J. A. Tervoert, te Zeddam).
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Vereeniging van Oud-lPerlingen der Tuinbouw-Cursussen „Gooi-

en Eemland". te Hilversum ; (Seer. A. Drieenhuizen, Schutters-

weg 13. te Hilversum, Penn. M. v. Dort, Land-en-Bosch, te

's-Graveland).

Vereeniging van Oud-leerlingen van den Landbouwwintercursus,
te Ten Boer; (Seer. W. Schutter, Penn. J. Wigboldus Pz., te

Ten Boer).

Vereeniging van Oud-leerlingen van den Tuinbouwcursus, Penn.
B. Oele; Secretaris S. Glas, te Kapelle bij Goes.

J. Verheul, tuinkneeht, Schelpenburgh, 's-Graveland.

J. L. M. Verhoeven, kasteel „Helmond", te Helmond.
"W. B. L. Verhoeven, adsp. Rijkslandbouwleeraar, Lawicksche

Allee, adres Mevr. "Wed. van Lonkhuizen. te Wageningen.
Dr. E. VerschafFelt, hoogleeraar. Oosterpark 58, te Amsterdam.
M. Verschoor, zandhandelaar, te Hilversum.
P. Verseput, landbouwer, te Zonnemaire.
Veursehe kweekerij, Oosteinde 223, te Voorburg.
Til. J. de Vin, controleur b. d. Phytop. Dienst, Elst (0.-^.).

C. Vis, Fruitplantage „De Dolfijn'", Dirksland.

Firma Visser, landbouwkantoor, Damrak 36, te Amsterdam.
H. Visser, Beaulieustraat 3. Arnhem.
Nederlandsehe Maatschappij tot bevordering van Vlasindustrie,

(Seeretaris A. R. van Nes, te Rijsoord).

E. Vogelenzang. Witte Kruislaan 5, Hilversum.
K. Volkersz, Riikstuinbouwleeraar, te Lisse.

Mej. H. Vos, Riouwstraat 175, te Den Haag.
A. Heerma van Voss, boomkweeker, te Rozendaal (N.-B.).

U. J. Heerma van Voss Czn., tuinbouwkundige, te Rozendaal (N.-B.).

Dr. M. F. Vranken, arts, te Weert (Limburg).
D. de Vries, Landbouwonderwijzer, te Oostwoud.
Prof. Hugo de Vries, te Lunteren.
0. de Vries, Jlorstermeer, te Nederhorst den Berg.
P. de Vries, Dir. der Rijkstuinbouwwinterschool, te Aalsmeer.
A. J. Vruchte, bloemist, te Hilversum.

W.

Prof. Dr. F. A. F. C. Went, te Utrecht.
G. Wesseling, Boomkweeker, Roelofslaan te Huizen (X.-H.).

P. Westbroek, Direeteur der Gem.-plantsoenen, te Den Haag.
H. Westra, boomkweeker, te Naarden.
M. Wiergersma, Hoofd der School, te Hoorn op Terschelling.
Prof. P. van der Wielen, Alexanderlaan 19, te Hilversum.
K T. Wierenga, Nederl. Landb.kundige, Korreweg 28a, te

Groningen.
K. Wiersma, dir. der Rijkstuinbouwwinterschool, te Naaldwijk.
J. F. Wilke, hortulanus der Diergaarde, te Rotterdam.
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Herman Willemsen, te Warfum.
F. van de Wissel, te Epe (Gelderland).

G. J. Witteveen, Tuinbouwonderwijzer, Balkbrug, Avereest (0.).

H. J. Witteveen, Ned. Landbouwkundige, Heutzstraat 16, Venlo.

J. Woldendorp, te Veendam.
H. L. Gerth van Wijk, des Presstraat 1, te Amsterdam.
J. Wynhoven, Onderwyzer, te Venray (L.).

Z.

J. Zeelen, „Heide Hoeve", te Rijsbergen.

S. Zeeman, koolbouwer, te Zuid-Scharwoude.
H. D. Zelders, leeraar a/d Rijkslandbouwwinterschool, Kastanje-

laan 11, te Zutphen.
Dr. H. H. Ze^lstra Fzn., Directeur Kol. Landbouwmuseum, Zwol-

scheweg 65, te Deventer.

J. V. Zuiden, Tuinb.onderw., Paardekraalstr. 8 huis, Amsterdam.
H. C. Zvvart, hoofdopzichter by de beplantingen van Amsterdam,

te Watergraafsmeer.
Jac. Zwartendyk, Control, v d Phyl. Dienst, te Boskoop.
H. Zwyze Gzn te Gramsbergen (Overysel).



OVER DE Z.G. „VERWELKINGSZIEKTEN", IN HEX
BIJZONDER DIE, WELKE DOOR VERTICILLIUM

ALBOATRUM VEROORZAAKT WORDEN.
(Vervolg van jaargang XXIV, bl. 219).

//. De Ziekteverschijnselen.

Wij vvillen nu in de eerste plaats een korte karakteristiek

van de ziekte geven. Wij hebben reeds herhaaldelijk 't

woord „ver\velkingsziekte" gebezigd. Dit is inderdaad de

benaming waarmede men deze en verwante ziekten pleegt

aan te duiden (Eng. „wilt-diseases", Duitsch „Welkekrank-

heiten"). Men zou Meruit licht kunnen afleiden, dat ver-

w e 1 k i n g een van de meest typische en geregeld optre-

dende verschijnselen is. Wat moeten we echter verstaan

onder vervvelking?

Het is een ieder bekend, dat de hoogere planten voort-

durend waterdamp afstaan aan de omgeving (transpi-

ratie) en wel hoofdzakelijk door middel van de bladeren.

Dit waterverlies moeten zij natuurlijkaanvullenenzij doen

dit door middel van de wortels, die het bodemwater op-

nemen. Men noemt deze voortdurende stroming van water,

dat door de wortels wordt opgenomen, door de Stengels

omhoog gevoerd en door de bladeren weer wordt afgestaan

aan de omgeving wel den transpiratiestroom. Door-

dat dit water verschillende stoften, in opgelosten toestand

bevat, die voor de plant onmisbaarzijn, is het echter tevens

een belangrijk voedingsproces. Ook het water zelf is noodig

voor den opbouw van het plantenlichaamen blijft dus voor

een deel in de plant terug. Vooral zal dit het geval zijn

bij jonge zich ontwikkelende planten ; het is duidelijk, dat

deze meer water moeten opnemen, dan zij weer afstaan eA

het is dus ook geen wonder, dat in het algemeen de ont-

wikkeling van het wortelstelsel die van de bovenaardsche

2
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plant vooruitsnelt. Ook is het begrijpelijk, daar het niet

alleen om 't water, maar ook cm de voedingszouten te doen

is, dat in een schralen bodem het wortelstelsel zich vaak

meer uitbreidt en de ontwikkeling van het loof wat wordt

teruggehouden.

De transpiratie van de bovenaardsche plant is in hooge

mate afhankelijk van uitwendige factoren (temperatuur,

vochtigheidstoestand van de lucht e. a.); de plant beschikt

echter over het vermogen zich daarnaar te regelen ; zij doet dit

hoofdzakelijk door middel van de huidmondjes, die zij meer

of minder wijd kan openen. Zij kan dus de transpiratie

doen verminderen, wanneer het waterverlies te groot dreigt

te worden. Dit geldt echter slechts tot op zekere hoogte.

leder heeft wel eens op zeer warme zonnige dagen gezien,

dat verschillende kruidachtige gewassen, vooral op drogen

bodem, de bladeren slap lieten hangen, begonnen te v e r-

w e 1 k e n. Dit was een bewijs, dat de plant er niet meer

in geslaagd was de transpiratie te regelen naar de water-

opname, het evenwicht was verbroken. Het eerste zichtbare

gevolg hiervan is het verloren gaan van den toestand van

turgescentie, van spanning in de groene plantendeelen,

die niet kan gehandhaafd worden, wanneer het waterver-

lies niet wordt gedekt door den aanvoer. Het zijn vooral

ook de jonge krachtig groeiende deelen, die daar onder

lijden, want juist deze hebben krachtigen watertoevoer

noodig; de plant laat dan „den kop hangen."

Het is duidelijk, dat het verbreken van dit evenwicht

aan zeer verschillende oorzaken te wijten kan zijn. In het

bovengenoemde voorbeeld w^as het vooral de bovenmatig

sterke verdamping, in andere gevallen wordt het in de

eerste plaats door de vermindering van wortelwerkzaamheid

veroorzaakt, b.v. door uitdroging van den bodem, of ook

wel door koude. Zoo heeft men b.v. in het Westland wel

komkommerplanten (in de open lucht gekweekt) zien ver-

welken na hevige regenbuien, waardoor blijkbaar de wortel-
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werking, tengevolge van de sterke afkoeling door 'tkoude

water, sterk was afgenomen.

De hier beschreven verschijnselen zijn echter nog geen

ziekelijke, geen pathologische s3'mptomen. Zij zijn eenvoudig

hat gevolg van het feit, dat het reguleerend vermogen van

de plant niet opgewassen blijkt te zijn tegen zekere abnor-

male omstandigheden; deze zijn echter in den regel van

voorbijgaanden aard: de plant, die overdag tengevolge van

overmatige hitte verwelkt, herstelt zich 'snachts weer;(in

bepaalde streken van Egypte vertoont de katoen bijna ge-

regeld op het heetst van den dag verwelkingsverschijnse-

len); een gewas, dat na langdurigedroogte verwelkinggaat

vertoonen, herstelt zich weer na een regenbui. Wanneer
we echter temidden van volkomen normale aardappelplanten

er een opmerken, die verwelking vertoont, hebben we hierin

reeds een aanwijzing, dat er „iets mis" moet wezen ; bij onder-

zoek kan dan blijken, dat de Stengelvoet door vreterij

beschadigd is, waardoor het de plant blijvend onmogelijk

is haar waterverlies aan te vullen, zoodat zij ten gronde

moet gaan.

Men moet echter verwelking niet verwarren metandere

verschijnselen van verslappen en afsterven van het loof.

Wanneer een aardappelgewas aangetast wordt door Phy-

tophtIionika.n in korten tijd het loof slap hangen en afsterven

;

hetzelfde kan men zien optreden, wanneer er b.v. gesproeid

wordt met een te sterke oplossing van koperzouten. In deze

gevallen wordt het loof gedood, door de woekering van de

zwam of door de inwerking van de koperverbinding en

tengevolge daarvan verslapt het en sterft af; van

een verbreking van evenwicht tusschen w^ateropname en

transpiratie is hierbij echter geen sprake.

Reeds uit het voorafgaande volgt, dat de benaming „ver-

welkingsziekten" niet gelukkig gekozen is, immers verwel-

kingsverschijnselen kunnen uit de meest verschiliende

oorzaken voortkomen en zijn zeer vaak volstrekt niet de
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uiting van een ziektetoestand. Bovendien, wanneer we de

vraag stellen, of inderdaad verwelkingsverschijnselen ty-

peerend zijn voor de hier behandelde ziekten, dan moet het

antwoord ontkennend luiden. Dit was mij door nauwkeurige

waarneming mijner proefplanten reeds duidelijk geworden

en het blijkt evenzeer uit de literatuur over het onderwerp.

Van echte verwelkingsverschijnselen wordt zelden gewag
gemaakt, soms zelfs wordt uitdrukkelijk vermeld, dat er

weinig te zien is van verwelking. Pethybridge (1916) b.v.

op wiens zorgvuldig onderzoek van de aardappelverticilliose

we nog nader terugkomen, zegt : „Men moet het beschouwen

als een type van een verwelkingsziekte (wilt disease),

ofschoon feitelijk verwelking van het loof,

d.i. i n e e n toe stand van slapheid, van turgor-
verlies in denog groene bladeren uiterst
zeldzaam is en alleen opgemerkt werd in diegevallen,

waarin gezonde planten kunstmatig geinfecteerd werden."

Welke zijn dan wel de kenmerkende verschijn-
selen? „The symptoms of the disease vary a good deal"

zegt Pethybridge (1916); dit is inderdaad zoo en het maakt
het niet gemakkelijk ze in beknopten vorm weertegeven.

Bij de k o m k o m m e r V e r t i c i 1 1 i o s e, die men vooral

in de warenhuizen (waar de afzonderlijke planten beter

dan in de bakken in hun geheel waar te nemen zijn), goed
kan bestudeeren, heeft het reeds de aandacht derpractici

getrokken, dat vaak ergens op vrij willekeurige hoogte

aan den Stengel een blad plotseling slap gaat hangen,
waarbij het verkleurt, dofgroen, geelachtig, bruin) en afsterft

(zie plaat II); spoedig wordt dit gevolgd door andere op
eenigen afstand daarvan. Verloopt de ziekte snelenhevig,

dan k a n " de groeiende top verwelking vertoonen, doch
regel is dit niet. Gewoonlijk sterft dan de plant vrij spoedig af.

In de bakken ontsnappen de eerste verschijnselen gewoon-
lijk aan de aandacht der kweekers en merkt men de ziekte

in den regel niet op voor de plant grootendeels slap ge-
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worden is („verwelkt") en gaat afsterven. Slaat men echter

de ziekte van het eerste begin af aan nauwkeurig gade,

dan bemerkt men, dat ook de bladeren gewoonlijk niet in

hun geheel gelijkmatig ziek worden : niet zelden is b.v.

reeds de eene helft verkleurd en slap, terwijl de andere

nog groen en turgescent is. (Zie PI II, blad b).

Kenmerkend is dan ook voor alle verticilliosen het
partieel afsterven der bladeren: men ziet bruin

verschrompelde bladgedeelten, die in den regel door een

gelen rand zich afgrenzen tegen het nog groene deel van

het blad. Bij den aardappel heeft deze gele rand vaak onge-

veer den vorm van een halven ring, van daar de naam
r i n g v u u r, die de praktijk aan de aardapppelverticilliose

gegeven heeft.

Bij het doorsnijden van den Stengel kan men, althans

bij komkommers en tomaten, gewoonlijk een duidelijke

geelachtig bruine verkleuring der vaatbundels waarnemen.

De verschijnselen, die men bij de t o ma ten verti-

cil 1 i o s e waarneemt, komen in hoofdzaak hiermede over-

een. Dat Verticillium alhoatriim ook bij de tomaat een

„verwelkingsziekte" veroorzaakt, was, voor zoover mij be-

kend, in Europa nog niet met zekerheid geconstateerd.

Blijkens de onlangs verschenen mededeeling van Jagger

en Stewart (1918) hebben deze ze in 1917 in Noord-Amerika

bij verschillende Solanaceae, waaronder ook de tomaat,

waargenomen (zie het overzicht op biz. 208 van den vorigen

jaargang). Ik kweekte de ;iwam uit tomatenplanten, die

door den heer De Vin, controleur bij den Phytop. Dienst,

uit Lent waren toegezonden. Bij een bezoek aan verschil-

lende kweekerijen te Lent en Elst kon ik mij er van over-

tuigen, dat bij velen in meer of mindere mate de verticil-

liose in de tomaten optrad. In verschillende kassen, die ik

met den heer De Vin bezocht, kwamen de zieke^ planten

hier en daar verspreid tusschen de gezonde voor, niet

zelden eenigszins pleksgewijs, b.v. twee naast elkaar op
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dezelfde rij en dan soms op de aangrenzende rij ook een,

zoodat deze drie een groepje van zieke planten vormden.

Men kon gemakkelijk bij het langs loopen van de rijen de

zieke planten onmiddelijk aanwijzen: zij zijn n.l. over het

het geheel aanmerkelijk achter gebleven in

groei; te Lent, waren zij — als we afzien van enkele

planten, die reeds zeer vroeg uitvallen — ongeveer \l^ a

Vb lager gebleven dan de gezonde. Verder vertoonden

deze kasplanten vaak verwelking, vooral de top hangt

slap neer. Lager aan den Stengel ziet men verkleurde zieke-

lijke bladeren, zeer vaak met bruine doode bladgedeelten

en met een min of meer duidelijken gele „ring"; later

sterft zoo'n blad geheel af, komt slap omlaag te hangen

en valt af.

Opvallend is nu, dat tomaten, die in den vollen grond

gekweekt werden, ziekteverschijnselen vertoonden, die vrij

sterk afweken van de bovenbeschrevene. Ik namditb.v. te

Lent waar bij een spontaan ziek geworden plant en even-

eens bij mijn proefplanten te Wageningen, welke laatste

echter ook niet geheel met de planten uit de practijk te

vergelijken waren, omdat ze door kunstmatige infectie

(waarbij een weinig mycelium uit een reincultuur in een

insnijding aan den Stengelvoet gebracht werd) waren ziek

geworden. Deze planten, die veel minder snel en hoogop-

schieten, vertoonden volstrekt geen verwelking, het

achtereenvolgens en partieel afsterven der bladeren vormde

hier feitelijk het eenige ziekteverschijnsel. In hoofdzaak

hetzelfde nam ik later waar in een kas, waar hetglasvan

binnen begroeid was door een vrij dichte druivenwingerd.

Om deze verschillende ziekteverschijnselen goed te be-

grijpen, dienen we thans wat nader op het ziekteproces in

te gaan. Eerst een en ander over de parasiet zelf. Op biz.

218 (vorige jaargang) heb ik reeds meegedeeld, dat we te

doen hebben met een bodemschimmel. Waar we dan ook

planten aantreffen, die aan verticilliose lijden kunnen we
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wel vrijwel als zeker aannemen, dat zij in den bodem, aan

de wortels geinfecteerd werden (behalve dan bij aardappel-

planten, gegroeid uit reeds geinfecteerde' knollen). Men
mag hieruit echter nog niet aanstonds concludeeren, dat

de bodem zelf, daar waar men de planten aantreft besmet is.

Waar men met tweejarige of vaste planten of wel met

houtgewassen te doen heeft, bestaat de mogelijkheid, dat

zij op een vorige standplaats besmet werden; ook kan de

zwam met stalmest zijn meegekomen. In den grond moet

zij als s a p r o p h y t leven ; dat zij daartoe zeer goed in

staat is, blijkt wel in de reincultuur: op allerlei, zeer ver-

schillende voedingsbodems laat ze zich gemakkelijk kweeken.

Er is niets van bekend of zij in de vrije natuur ook wel

als parasiet, bijv. van verschillende onkruiden optreedt.

Wel vermeldt Carpenter (1918) het voorkomen in twee

onkruiden (in New-Jersey), een Abiittlon- en een Xanthium-

soort en Jagger en Stewart ook in wilde Solanum-soovten^

doch hoogstwaarschijnlijk hebben wij hier te doen met
onkruiden op bouwlanden, waar wellicht reeds een zeer

virulente stam in den bodem aanwezig was; Solanum
dulcamara, het bekende bitterzoet, werd niet aangetast.

Het staat wel vast, dat de zwam volkomen intacte wor-

tels kan aangrijpen; er behoeft geenerlei beschadiging, noch

van grof mechanischen aard, noch door andere parasieten

vooraf te gaan om deze daartoe gelegenheid te geven; zij

is dus geen wondparasiet, evenmin een „Folgeparasiet".

Het indringen van de zwam heeft men weliswaar nog nooit

direct waargenomen; bij de wortelinfectieproeven, die ik

dezen zomer gedaan heb, is er echter veel zorg voor ge-

dragen, dat het wortelstelsel op geenerlei wijze beschadigd

werd; toch vertoonden de planten in vele gevallen zeer

snel ziekteverschijnselen en bij onderzoek bleek, dat de

wortels aangetast waren. In de fijnste vertakkingen was
de zwam te vinden; niet zelden waren de vaten er bijna

opgevuld met mycelium. Het is dus duidelijk, dat de zwam
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de jonge teere worteltakjes aantast, ook als deze volkomen

intact zijn. Ook een geheel normaal wortelstelsel biedt

echter steeds i^elegenheid aan parasieten om binnen te

dringen; de zijtakken van een wortel worden nl. niet opper-

vlakkig aangelegd, maar in een dieper gelegen cellaag, de

z.g. pericykel, en banen zich een weg door parenchym en

opperhuid naar buiten. Zoo heeft dan ook een normale

wortel vele „zwakke plekken" en ik vermoed, dat het ook

deze zijn, die aan Verticillium alboatrum doortocht ver-

leenen.

Is de zwam eenmaal in de houtvaten doorgedrongen, dan

groeit ze daarin omhoog, de celdraden verloopen in hoofd-

zaak volgens de lengterichting der vaten. Dit doorgroeien

zal ongetvvijfeld in 't eene geval langzamer, in 't andere

sneller plaats grijpen; waarvan dit afhangt is vooralsnog

moeilijk te zeggen. Onder de uitwendige factoren, die van

invloed zijn is vooral de vochtigheidstoestand van den bodem
van beteekehis: men heeft reeds herhaaldelijk kunnen op-

merken, dat droogte deze ziekten zeer in de hand werken.

Het hevig optreden ervan in 1918 isdan ookzeker wel voor

een groot deel aan den drogen voorzomer te wijten. Ook
inwendige factoren, in de geaardheid van de plant zelf

gelegen, zijn zeker van invloed; dit blijkt b.v. reeds uit het

feit, dat de eene aardappelvarieteit veel vatbaarder en ge-

voeliger is voor verticilliose dan de andere. Het is echter

moeilijk hiervoor een verklaring te vinden, vooral bij een

ziekte als deze, waar de zwam zich gedurende hetgeheele

eerste stadium bijna uitsluitend in de houtvaten, dus in

„doode elementen" ophoudt. Het meest waarschijnlijk lijkt

mij wel, dat ook hier de meer of mindere vatbaarheid

bepaald wordt door de physiologische eigenschappen der

cellen, in de eerste plaats van de levende protoplasten der

fijnste wortelvertakkingen.

In de vaten doorgroeiend doorwoekert de zwam de ge-

heele plant, dringt in zijtakken en door de bladstelen in de
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bladeren binnen. Deze laatste vertoonen dus spoedig de

reeds genoemde ziektesymptomen ; opvallend is hierbij zoo-

als boven gezegd is, dat zelden een blad in zijn geheelge-

lijkmatig wordt aangetast, dikwijls is de eene helft nog

groen en turgescent, terwijl de andere reeds verkleurd en

slap is, of zelf reeds geheel afgestorven en verdroogd. In

deze laatste gedeelten is de zwam van uit de houtvaten in

de andere weefsels doorgedrongen, heeft deze tot afsterven

gebracht, treedt nu — althansin vochtigeomgeving — door

de opperhuid naar buiten en vormt aan de oppervlakte de

conidiendragers. Deze zijn dan op de afstervende deelen

zichtbaar, vooral met een loupe, als een zeer fijne dauw.

(Zie PI. II fig. 2). Vooral bij de komkommers — in de voch-

tige lucht der bakken — kan men dit vaak zeer fraai

waarnemen; de zwam vormt in de afstervende weefsels,

vooral in de bladstelen en de hoofdnerven der bladeren

donkergekleurde sclerotiumachtige rustmycelien, waardoor

deze deelen zich zwart kleuren (zie PI. I fig. 1); hieropzijn

de conidiendragers vaak goed zichtbaar.

De conidiendragers (zie PI. I fig. 3) zijn zeer karakteristiek

;

zij bestaan uit een hoofdtak, die een of meer kransen van

zijtakjes draagt; deze zijn van onderen -wat dikker, naar

't uiteinde eenigszins toegespitst. Aan den top der takjes

worden conidien gevormd, die echter niet afzonderlijk

worden afgestooten, doch waarvan er een zeker aantal —
althans in vochtige lucht— door een slijmachtige substantie

bijeengehouden worden, zoodat ze zuiver ronde kopjes

vormen aan de uiteinden der takken. De conidien kiemen

gemakkelijk en snel op allerlei vochtige organische stoffen

;

de rustm3xelien zijn tegen uitdroging bestand, komen met de *

afgestorven plantendeelen weer in den bodem en kunnen dan

eveneens weer spoedig vegetatief mycelium voortbrengen.

Nadat we zoo, althans in hoofdzaken den bouw van

de zwam hebben leeren kennen, dienen we nog even aan

haar levenswijze eenige aandacht te schenken. Klebahn



26

(1913) wijst er op, dat we hier met een eigenaardigen vorm

van parasitisme te doen hebben: „In dit eerste stadium,

waarin ze nog tot de houtvaten beperkt is, heeft ze niet

de eigenschappen van een aggressieve parasiet ; weliswaar

kan ze de vaatwanden doorboren en zoo in aangrenzende

houtvaten doordringen, doch niet in de aangrenzende

levende (protoplasmarijke) cellen. Klaarblijkelijk hebben

we hierbij te doen met een wisselvverking tusschen de

protoplasten, waarbij de zwam de zwakste partij is". Klebahn

beschouwt nu de zwam in dit stadium „als saprophyt

binnen in de plant levend"; ze voedt zich met de minerale

zouten en de organische stolfen, die zich in het sap der

houtvaten bevinden. „Later", zegt hij, „treedt dan die merk-

waardige verandering in het gedrag van de zwam op, die

zich uit in het doordringen van de hyphen in het omringende

(levende) celweefsel."

Het komt me voor, dat deze opvatting wel wat te sche-

matisch is. M.i. mag men de zwam ook in dit eerste stadium

niet als saprophyt beschouwen; reeds het feit, dat zij in

een gave levenskrachtige plant binnendringt, pleit hiertegen.

Alles wijst er op, dat zij, alvorens in de houtvaten door te

dringen, levende weefselelementen moeten aantasten ; dat

zij, eenmaal in het vaatstelsel, dit niet doet, moeten we
waarschijnlijk veeleer hieraan toeschrijven, dat ze hier alles

vindt wat ze noodig heeft en er zich dan snel kan ontwikkelen.

Ook is het duidelijk, dat ze inwerkt op de — zij 't dan

ook doode — elementen der vaatbundels: de geelbruine

verkleuring, die men steeds waarneemt, het doorboren van

van de wanden en (vooral bij de komkommers) een abnor-

* maal sterke thyllenvorming, wijzen er op, dat de zwam in

dit stadium stoffen afscheidt, die de wanden der vaten

aantasten; wellicht verschaft ze zich organisch voedsel;

ook is het mogelijk, dat er protoplasmaresten aanwezig

zijn, die zij kan verbruiken. Bovendien, het isniet volkomen

juistte zeggen,dater „latereen verandering optreedt in het
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gedrag van de zwam". Immers, terwijl de zwam aan een

lager gedeelte van den Stengel reeds tot in de bladeren

doordringt en daar begint de levende weefsels te door-

woekeren en tot afsterven te brengen, groeit zij hooger op

steeds verder in de houtvaten door. Men krijgt dus veeleer

den indruk, dat er, zoolang zij in de houtvaten groeit voor haar

geen oorzaak bestaat om deze te verlaten ; wanneer ze echter

in de bladeren de tijnste vertakkingen van het vaatnet bereikt,

wordt dit wel noodzakelijk. Daar komt wellicht bij, dat

hier de elementen teerder zijn en dat misschien, zooals

Klebahn" vermoedt, „giftige secrete", door de zwam in de

vaten afgescheiden, hier reeds een toestand van zvvakte

kunnen veroorzaakt hebben.

Uit het voorafgaande blijkt reeds, dat de werking van

de zwam, die de ziekteverschijnselen der voedsterplant

veroorzaakt, niet zoo eenvoudig is al men zich in den regel

wel voorstelt. De gangbare opvatting is : de zwam woekert

in de houtvaten, verstopt deze en belemmert den sapstroom,

de plant moet dus door watergebrek ten gronde gaan.

Onder invloed van deze beschouwingswijze heeft men
gemeend, dat verwelkingsverschijnselen als regel bij deze

ziekte optreden en ze gekarakteriseerd als „verwelkings-

ziekten" Op bldz. 20 heb ik reeds uiteengezet, dat dit niet

juist is; deze beschouwing is inderdaad ook te grof, te

mechanisch, en beantwoordt niet aan de waargenomen feiten.

Onderzoekt men zieke planten, dan wordt men telkens

weer getroffen, door de betrekkelijk geringe hoeveelheden

mj'celium, die men in de vaten aantreft. Ook Klebahn
heeft dit opgemerkt: „Zwar ist die Menge der Hyphen in

den Gefilszen nicht iiberall so grosz, dasz eine wesentliche

Storung der Wasserleitung ohne weiteres einleuchtet; nur

gelegentlich trifft man Ansammlungen, die einer Verstop-

fung nahe kommen." Klebahx houdt echter in hoofdzaak

aan de verstoppingstheorie vast. Volgens mijn meening
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echter is zij niet goed vol te houden, de mechanische ver-

stopping der houtvaten speelt m.i. slechts een onderge-

schikte rol in het geheele ziekteproces.

Gaan we eens na, welke gevolgen de zwamvvoekering

voor de plant heeft

:

In de eerste plaats, zooals we zagen (p. 23) worden de

teere wortels aangetast; de werking dezer wortels kan

hierdoor belemmerd worden, mechanische verstopping is

hierbij wellicht niet geheel zonder beteekenis. Ik heb dit

onderdeel van het ziekteproces vooral duidelijk kunnen

waarnemen bij jonge komkommerplanten, die op de vol-

gende wijze geinfecteerd waren : de plantjes waren ge-

kweekt in stekpotjes in gesteriliseerden grond; zij werden

voorzichtig uitgeklopt en overgebracht in groote potten

met steriel zand. Hierin was in 't midden een holte ge-

maakt, lets grooter dan de kluit, die er in moest komen
en de wand deze holte werd bekleed met grond, welke na

sterilisatie geent was met reinculturen van Verticillium

alboatrttm. De jonge wortels moesten dus aan alle kanten

bij het uitgroeien door een laagje geinfecteerden grond

heendringen. Het gevolg was verrassend: binnen weinige

dagen deden de planten zich zeer ziek voor, z ij waren
meerendeels geheel verwelkt. Bij onderzoek

bleek, dat de w^orteltjes op vele plaatsen bruingekleurd

waren en men vond in de vaten het mycelium ; de cen-

trale vaatbundel der fijnste worteltakjes leek op vele plaat-

sen wel opgevuld met mycelium. Dat hierdoor hun functie,

en in het bij zonder het watertransport sterk belemmerd

wordt, is duidelijk. Ik verwachtte dan ook niet anders, als

dat deze jonge planten in korten tijd geheel zouden af-

sterven. Dit was echter niet het geval, de planten her-

stelden zich na eenige dagen weer bijna geheel.

Hieruit blijkt, dat deze jonge planten nog volstrekt niet

doorwoekerd waren met mycelium, er had alleen een zwam-
invasie plaats gehad in een deel der wortels, waardoor
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tijdelijk de wateraanvoer zoozeer verminderd was, dat er

verwelking optrad.

Uit het feit, dat ze zich later weer herstelden — onge-

twijfeld door de vorming van nieuwe wortels — volgt,

dat we hier als 't ware te doen hebben met een strijd

tusschen de parasiet en de voedsterplant.
De planten groeiden nog geruimen tijd vrijwel normaal

door, ofschoon wel spoedig te zien was, dat ze in ontwik-

keling bij de gezonde achter bleven en begonnen na eeriige

weken op nieuw ziekteverschijnselen te vertoonen. De ge-

infecteerde planten stonden voor een deel in een planten-

kasje, voor een deel in bakken. De eerste waren, wat warmte

en vochtigheid betreft, in veel beter condities dan de laatste

en het was dan ook duidelijk zichtbaar, dat de laatste

meer leden door de infectie. Door dus de planten onder

zoo gunstig mogelijke voorwaarden te brengen voor him

groei en ontwikkeling was het mogelijk de gevolgen van

de infectie minder sterk tot uiting te doen komen en het

ziekteproces te verlangzamen.

Uit het voorafgaande blijkt dus, dat er onder b e-

paalde omstandigheden wel verwelkings-
verschijnselen kunnen optreden; wij zagen dit

ook reeds bij de tomaten en ook bij de aardappel kan het

soms wel degelijk optreden.

Ze zijn dan echter niet zoozeer te wij ten aan een ver-

stopping der hoofdbanen van den sapstroom, dan wel aan

't buiten werking stellen van de fijnere worteltakjes. Ware
het eerste het geval, dan is het spoedige en geheele herstel

van den turgescenten toestand onverklaarbaar.

Willen wij dus van ,.verwelkingsziekten" blijven spreken,

dan kan dit alleen zijn in dien zin, dat de zieke plan-

ten meer dan normale geneigd zijn, om on-

der voor de wateropname ongunstige om-
standigheden te gaan verwelken tengevolge

van de verzvvakte werking van het wortelstelsel ; tevens
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moeten wij er echter bij bedenken, dat in zeer vele
gevallen het geheele ziek te p roces verloopt

zonder echte verwelk-ingsverschijnselen.
Als tweede factor, die zich zou kunnen doen gelden,

dienen we dan te beschouwen de mechanische verstopping

der hoofdbanen van den transpiratiestroom. Na al het vooraf-

gaande is het overbodig hier lang bij stil te staan; ik heb

er reeds op gewezen, dat de resultaten van het microsco-

pisch onderzoek zelden of nooit op een d.g. verstopping

wijzen. Ook de volgende waarnemingen, (vermeld in mijn

„Verticilliose van den komkommer", 1918) pleiten er tegen:

Ten einde mij een juiste voorstelling te vormen van de

verspreiding van het mycelium in een zieke komkommer-

plant ging ik aldus te werk: Hier en daar werd een blad

met den bladsteel van de plant genomen, de laatste werd,

na zorgvuldige reiniging, in een buis met agar gebracht

en de toestand van het blad genoteerd (de bladschijf werd

gedroogd). Op deze wijze bleek steeds, dat de zwam reeds

in het blad was doorgedrongen, wanneer dit ookmaariets

verdachts vertoonde — nog lang geen „verwelking" of af-

sterven — doch b.v. slechts een nauwelijks zichtbaar ver-

bleeken van de groene kleur.

Het is duidelijk, dat deze waarnemingen geheel in strijd

zijn met de verstoppingstheorie : steeds blijkt zelfsde blad-

steel reeds doorgroeid te zijn met mycelium en nog vertoont

het blad geen verstopping, geen zichtbaar verlies van tur-

gescentie, ofschoon toch reeds het geheele vaatstelsel door-

woekerd is; eerst als de zwam in het blad ze If

binnendringt, beginnen de ziektesymptomen
zich te vertoonen: eerst verkleuren, verbleeken van

hetgroen,daarna vergelen, dan verslapping. Het staat m.i.

dan ook vast, dat de bladeren alleen „verwelken", omdat
ze afsterven en niet omgekeerd.

Mijn waarnemingen zijn hier ook volkomen in overeen-

stemming met die van Klebahn bij de dahliaplant: „an
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solchen Stellen, die noch nicht welk und geschrumpft waren,

ergab sich an Mikrotomschnitten, dasz nur in den Getaszen

der Blattadern Mj'cel vorhanden war", — dus ofschoon het

m3'celium reeds tot in de houtvaten der nerven was door-

gedrongen, nog geen verwelking — ,,das Mesophj'U zeigte

sich unvenindert und gab gute klare Bilder. An den welken

Stellen ist dagegen das ganze Blattgewebe von Hyphen
durchzogen''.

Het wekt w^el eenige bevreemding, dat Klebahn, ondanks

zijn zeer juiste waarnemingen aan de onjuiste opvattin-

gen in hoofdzaak vasthoudt.

Als derde en meest verderfelijke onderdeel van het ziekte-

proces moeten we dan noemen het binnendringen
van de zwam in de bladeren en hetaantas-
ten van het bladparench3'm. Ook hier behoeven

we niet lang bij stil te staan. Zooals we reeds zagen, is

hiervan het verkleuren en slap worden der bladeren het

gevolg, gewoonlijk echter vertoonen zij dit niet in hun

geheel doch pleksgewijs (zie bldz. 21). Niet zelden vindt

men b.v. de eene helft van een blad reeds sterk aangetast

en de andere nog gezond; in sommige gevallen kan men
dan ook in den bladsteel duidelijk de eenzijdige verkleuring

van de vaatbundels waarnemen. Ongetwijfeld moetditzoo

verklaard worden, dat het vaatbundelsysteemongelijkmatig

is aangetast, zoodat van de vaatbundels, die een blad

verzorgen, de een reeds sterk doorwoekerd is, de andere

nog vrij of althans in veel mindere mate aangetast. Ge-

regeld kan men aan zieke planten bladeren vinden, die

dit partieele afsterven duidelijk vertoonen; soms vindt men
aan een blad, dat overigens nog oogenschijnlijk geheel gezond

is, een enkel blaadje (of bij de tomaat, een enkele bladslip),

die verkleuring en verslapping vertoont. Bij de komkommer
neemt men vaak zeer fraai „wigvormige necrosen" waar:

ter weerszijde van een der hoofdnerven ziet men een ver-

kleuring, die naar 't uiteinde toe 't breedst is en ook, naar
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de kleur te oordeelen, reeds 't verst gevorderd is; naarde

basis van 't blad wordt deze smaller en ook wat den graad van

verkleuring betreft, geringer. Dit geeft den indruk, dat het

mycelium tot aan 't uiteinde van de bladnerf doorgegroeid

is, alvorens het begon uit te groeien en te woekeren in

't omringende weefsel en dat dit laatste proces van daar

basipetaal voortschrijdt. D.g. wigvormige necrosen treft

men soms aan langs de middennerf van het blad, soms

langs een nerf van een der zijlobben. In dit laatste geval

begint dan die lob reeds slap te hangen en te verkleuren,

als de rest van het blad en de bladsteel nog geheel in

turgescenten verkeeren.

Op de processen, die zich in het inwendige van het blad

afspelen, wil ik hier niet ingaan; Klebahn heeft ditbestu-

deerd bij de Dahlia, aan microtoomdoorsneden, doch het

is nog lang niet in alle bijzonderheden bekend. K. kon

echter waarnemen, dat ook in dit stadium de hoeveelheid

mycelium in de vaten niet sterk vermeerderde, doch dat de

aangrenzende niet verhoute elementen, doorgroeid werden

door aanzienlijke hoeveelheden mycelium. Het is duidelijk,

dat met het doorwoekeren en ten gronde richten van het

bladweefsel de eindphase bereikt is: het blad sterft af,

komt slap langs den Stengel te hangen en valt gewoonlijk

af. Het ziekieproces van de plant als geheel kan echter in

vele gevallen langzaam verloopen; bij de aardappelplant

vooral kan men vaak een vrij regelmaiig afsterven van de

bladeren waarnemen — in hoofdzaak van onder naar boven

voortschrijdend — waarbij dan daar boven nog een stengel-

stuk met eenige oogenschijnlijk gezonde bladeren te zien

is, alweer een bewijs dat van vervvelking door verstopping

weinig sprake is.

Wij hebben nu het ziekteproces, voorzoover onze tegen-

woordige kennis dit toelaat, geanalyseerd en willen thans

nagaan of we ons hierdoor beter rekenschap kunnen geven
van de waargenomen verschijnselen en de yerschillen, die

we daarin opmerkten.
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Bij de tomaten trof ons in de eerste plaats het achter-

blijven in groei (zie bldz. 22), ook bij de kunstmatig door

bodeminfectie ziek geworden komkommerplanten (zie bldz. 28)

was dit zeer opvallend ; in veel mindere mate of zelfs in

't geheel niet was dit het geval bij verschillende planten

(aardappelen, tomaten), die ziek waren tengevolge van

infectie met reinculturen in een insnijding aan de stengel-

basis. Hieruit blijkt ten duidejijkste, dat deze slechte ontwik-

keling het gevolg is van de aan tasting der fijnere wortels:

de opname van water en voedingszouten vermindert, de

plant gedraagt zich dus vrijwel als een die op schralen en

drogen bodem groeide. Is de wortelaantasting zeer hevig,

zooals bij bovengenoemde komkommerplantjes, dan is

hiervan verwelking het gevolg, die echter — door vorming

van nieuwe wortels — weer opgeheven kan worden. Ont-

komen deze aan de infectie, (bij de komkommerplanten

was dit vermoedelijk het geval, doordat er slechts een

dunne laag van geinfecteerden grondaanwezig was; eenmaal

daardoorheen, dan kwamen zij in het zuivere, met voedings-

oplossing gedrenkte kwartszand) dan kan de plant zich

aanmerkelijk herstellen, totdat ze later, tengevolge van het

doorgroeien van het mycelium, toch opnieuw ziek wordt.

Het opvallende verschil tusschen de kas- en de volle-

grond-tomaten (zie bladz. 22) laat zich gevoeglijk verklaren

door het feit, dat de eerste veel sneller en weelderiger

opschieten en daardoor veel hoogere eischen stellen aan

de watervoorziening; ook de hoogere temperatuur in de

kas, waardoor de transpiratie toeneemt, speelt een rol. Zoo

merkte ik op, bij de meermalen genoemde, door bodem-

infectie ziek gemaakte komkommerplanten, dat deze (ook

toen ze door 't eerste acute stadium been en oogenschijn-

lijk normaal waren, alleen wat kleiner dan de gezonde),

wanneer de temperatuur in het kasje eens wat hoog steeg,

begonnen te verwelken, terwijl de andere planten dit niet

deden. Deze verwelking was echter van voorbijgaanden aard,

3
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daalde de temperatuur, dan herstelden zich ook deze zieke

planten. Dit bracht mij dan ook op 't denkbeeld, dat men
van verwelkingsziekten wel kan spreken, mits men hier

onder verstaat, dat de planten meer dan normale geneitrd

zijn tot verwelking (zie bldz. 29) ; de „water-balance" wordt

licht verbroken, wanneer de omstandigheden voor de water-

opname ongunstig zijn en de transpiratie zeer steik is.

Dat er bij de tomaten in de beschaduwde kas (zie p. 22)

geen verwelking optrad, meen ik in verband met 't voor-

afgaande ook z66 te mogen verklaren, dat hier de tempe-

ratuur niet zoo hoog steeg; wellicht ook ontwikkelden de

planten zich langzamer; beide factoren veroorzaken een

geringer waterverbruik.

De voUe-grond-tomaten verraden reeds door hun lang-

zameren groei en hun meer gedrongen bouw, datzij minder

water behoeven; het is dan ook duidelijk, waarom hier,

noch bij de spontaan ziek geworden (waarbij het wortel-

stelsel was aangetast), noch bij de aan den stengelvoet

geinfecteerde planten, verwelking optrad.

Ik wil het hier bij deze algemeene beschouwingen van

het ziekteproces laten; verschillende details, die bij de

infectieproeven waargenomen werden laat ik hier rusten;

zij zijn voor een deel — voor zoo ver zij op den komkom-
mer betrekking hebben — beschreven in mijn bovenge-

noemde verhandeling. AUeen wil ik hier vermelden, dat

ook bij tomaten en aardappelen infectie door middel van

sporen zeer goed gelukken kan, mits men een voldoende

vatbare soort heeft en de infectie verricht volgens de in

genoemde verhandeling beschreven methode. Evenals bij

den komkommer blijkt ook bij deze infectieproeven (zoowel

met sporen als met mycelium), dat in den regel de eerste

ziekteverschijnselen zich niet in de onderste bladeren, doch

wat hooger op aan den Stengel vertoonen (ziePl. TI). Of dit

aan een verschillende vatbaarheid van de in leeftijd eenigs-
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zins verschillende bladeren is toe te schrijven of dat er

andere factoren in 't spel zijn moet ik voorloopig in 't

midden laten.

///. De aardappelverticilliose.

Oeconomisch verreweg het belangrijkst is de aardappel-

.verticilliose ; deze is dan ook, zooals wij zagen, reeds in

1879 door Reinke en Berthold beschreven, onder den

naam van „Krauselkrankheit". Ik zal hier niet ingaan op

de verwarring met de krul- of bladrolziekte en even-

min een historisch literatuuroverzicht geven. Het is er

hier in de eerste plaats om te doen de verschijnselen, die

zich voordoen, nauwkeurig te leeren kennen en dan daar-

van zoo goed mogelijk rekenschap te geven.

Wij wezen er reeds op (zie bldz. 217, van den vorigen

jaargang), dat de aardappel een bijzondere plaats inneemt

onder de voedsterpianten van Verticillium alboatrum, omdat

deze plant aan de zwam gelegenheid biedt, wanneer de

geheele overige plant is afgestorven, zich in stand te houden

in de overwinterende knoUen.

Behalve aan het feit, dat de aardappel op zoo reusachtige

schaal gekvveekt wordt, is het zeker hieraan toe te schrijven,.

dat de aardappel de voedsterplant bij uitnemendheid

geworden is van Verticillimn alboatrum: de zwam had

gelegenheid zich buitengewoon eng aan te sluiten bij haar

„gastheer" en vond voorts, krachtdadig door den mensch-

geholpen, in de knollen een middel om zich uiterst sterk

te verspreiden en nieuwe gronden te besmetten. Dat de

zwam in de knollen doordrong, was reeds lang bekend;

aan de afwijkende beschouwingen van Reinke en Berthold

hebben we reeds eenige woorden gewijd (zie bldz. 218,

vorige jaargang) en te kennen gegeven, dat deze zeer waar-

schijnlijk op verkeerde waarnemingen berusten. Ook het

feit, dat knollen, waarin de zwam doorgedrongen is, in

den regel weer zieke planten opleveren, is reeds sedert
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lan^ vastgesteld. Het is echter gebleken,dat een aan verti-

cilliose lijdende plant volstrekt niet uitsluitend geinfecteerde

knollen voortbrengt; het is zeer goed mogelijk, dat een of

meer knollen aan de infectie ontsnappen. Volgens Pethy-

BRiDGE (1916) bereikt de zwam in den regel alleen de oudere

en grootere knollen, terwijl de kleine, jongere niet zelden

vrij er van blijven.

Over de vraag of nu deze zwamvrije knollen al of niet

gezonde planten voortbrengen is veel gestreden. Het hangt

samen met het vraagstuk van de oorzaak der z.g. bladrol-

ziekte (phloeemnecrose) ; zonder er diep op in te gaan, wil

ik hier alleen vermelden, dat men deze ziekte langen tijd

beschouwd heeft als direct of indirect veroorzaakt door

zwamwoekering in de houtvaten ; in dit verband is het dan

ook begrijpelijk, dat Spieckermann (1911) nog meende te

kunnen zeggen, dat planten, die zich uit niet geinfec-

teerde knollen (afkomstig van zieke planten) ontwikkelden,

niet volkomen gezond waren. We weten thans met zeker-

heid, dat dit onjuist is en dat Pethybridge (1916), die een

nauwkeurig onderzoek heeft ingesteld naar de aardappel-

verticilliose, gelijk heeft: „knollen, die niet geinfecteerd

waren, geven volkomen gezonde planten".

Alle waarnemers zijn het er over eens, dat de zwam
uitsluitend door de vaatbundels in de knollen binnendringt;

zij komt er dus aan het naveleinde in en blijft ook tot het

vaatbundelsysteem beperkt. Zoodoende veroorzaakt zij dan

ook geen opvallende vvoekeringen of rottingen in de knollen

;

deze blijven integendeel zoowel in- als uitwendig bijna geheel

gaaf en hard en het is geen wonder, dat de aan tasting

steeds onopgemerkt blijft. Heteenigewatmen kanwaarnemen,
is een bruinachtige verkleuring van den vaatbundelring, ech-

ter in den regel volstrekt niet door den geheelen knol heen

:

snijdt men deze aan het naveleinde dwars door dan neemt
men ze gewoonlijk wel waar. Verder is nog te vermelden,

dat de aangetaste knollen in den regel niet zeer grootzijn
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en dat ook de geheele opbrengst der zieke planten aanzienlijk

minder is dan van gezonde. Zooals gezegd lijdt overigens

de knol zeer weinig van de zwam en ze loopt in het voor-

jaar dan ook normaal uit. Dale (1912) heeft gemeend het

niet tot ontwikkeling komen van oogen aan Verticilliuni

te moeten toeschrijven, doch Pethybridge betvvijfelt dit op

goede gronden. Hij heeft echter op fraaie wijze aangetoond,

dat de zwam toch niet geheel in een rusttoestand verkeert ge-

durende den winter; het bleek hem nl. datzij langzaam van

het naveleinde naar den neus doorgroeit. Dit althans scheen

wel het geval te zijn bij de volgende proef, waarbij tevens

bleek, dat het niet juist is aan te nemen, dat de zwam in

't algemeen overwintert in een betrekkelijk eng beperkt deel

van het naveleind van den knol, zooals door Reinke en

Berthold en door Spieckermaxx (1911) beweerd was.

Vijftig knoUen werden uitgezocht en er ward vastgesteld,

dat zij F^r/Zc//////;;/-mycelium bevatten. \''an deze 50 werden

er 25 in Augustus dwars doorgesneden (dus in een voor-

en een achterhelft) en 25 eerst in April van het volgende

jaar. Het bleek nu, dat er van de eerste partij 63o/o van

de planten, die zich uit de voorhelften ontwikkelden ziek

werden, van de tweede partij 76o/o. Er is dus een duidelijke

toename te bespeuren; tevens echter volgt reeds uit het

eerste cijfer (63o/o), dat in zeer veel gevallen de zwam ook

reeds in Augustus in de voorste helft van den knol was

doorgedrongen,

De vraag naar de localisatie van de zwam in de knoUen

zou van practische beteekenis kunnen zijn; indien zij wer-

kelijk tot een klein deel van het naveleind beperkt was,

zou wellicht het wegsnijden daarvan zijn nut kunnen

hebben bij het bestrijden van de ziekte. Uit deze en andere

waarnemingen van Pethybridge blijkt echter, dat dit niet

het geval is; inderdaad schijnt de zwam in den regel reeds

veel verder in den knol te zijn doorgedrongen, dan men,

afgaande op de bruine verkleuring, wel zou zeggen.
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Ook bij de ontwikkeling van de jonge spruiten uit

den zieken knol blijkt de zwam tot de houtvaten be-

perkt. Ook dit punt is door Pethybridge onderzocht en

het is daarbij gebleken, dat het mj^celium niet onmid-

dellijk de spruiten aantast. Deze doen zich aanvankelijk

geheel gezond voor (zij kunnen misschien vaak wat minder

krachtig zijn) en men vindt bij onderzoek er nog geen my-

celium in. Maar na korten of langen tijd beginnen de

symptomen voor den dag te komen en spoedig kan men nu

ook het mycelium in de houtvaten van den Stengel con-

stateeren. Het is echter ook begrijpelijk, dat wanneerdeze

tusschenpauze wat lang is (hetzij dan, dat de aanwezige

hoeveelheid mycelium aanvankelijk zeer gering was, hetzij

^ doordat het ver van de ontwikkelende spruit gelocaliseerd

was), de mogelijkheid bestaat, dat de plant gedurende het

geheele seizoen gezond blijft en ook gezonde nakomelingen

voortbrengt. Zoo is het ongetwijfeld te verklaren, dat Pe-

TYBRiDGE uit waamemiugen gedurende 1912—1915 gedaan

afleidt, dat van de aangetaste knollen 96 o/o zieke planten

geven en 4 o/o gezonde, met gezonde nakomelingen.

Een punt, waarop verschillende auteursgewezen hebben,

is het weinig stand vastige der ziektever-
schijnselen. Hierop wijst reeds Spieckermann (1911) en

ook Pethybridge (1916) legt er den nadruk op, zonder dat

zij er overigens verder op in zijn gegaan.

Het is m. i. niet twijfelachtig, dat het — behalve aan

verschillende uitwendige factoren en aan rassenverschil-

len — in de eerste plaats toegeschreven moet worden aan

het feit, dat we bij den aardappel met twee, in wezen niet

onbelangrijk uiteenloopende phasen, van de verticilliose te

doen hebben:

lo. De plant kan zich uit een gezonden knol ontwikkelen,

doch door bodembesmetting ziek zijn geworden.

2o. De plant kan zich uit een gei'nfecteerden knol ont-

wikkelen.
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Voorbeelden van het eerste hebben wij hier in de om-

geving van Wageningen vaak waargenomen. Niet vervan

ons Instituut. is b.v. een veldje, waar ieder jaar geregeld

de verticilliose optreedt. Dit jaar was het er buitengewoon

hevig, zoozeer, dat alle planten er ziek werden ; de eigenaar

decide mij mede, dat hij van dezelfde partij poters een

ander deel elders had uitgeplant, en dat het gewas daar

volkomen gezond bleef. Het is dus duidelijk, datdebodem
hier door en door besmet is. Op dit veldje kon men ge-

durende warme en droge dagen reeds midden Juni sterke

verwelking waarnemen, waarvan de planten zich bij ver-

andering van het weder weer geheel herstelden ; het gewas

zag er dan weer vrijwel normaal uit — althans er waren

volstrekt nog geen verschijnselen van verticilliose waar te

nemen. Wat zich hier voordeed was dus volkomen verge-

lijkbaar met hetgeen we zagen bij de door bodeminfectie ziek

gemaakte komkommerplanten in het kasje (zie bldz. 28), zoodat

het dan ook overbodig is bij de verklaring lang stil te

staan. Er blijkt echter uit deze en dergelijke waarnemingen,

dat ook de aan verticilliose lijdende aardappelplant wel een

zekere neiging vertoont tot verwelking, wanneer de omstan-

digheden de „ water-balance" in gevaar brengen. Mijn

ervaringen komen dus niet geheel overeen met die van

Pethybridge, volgens wien „actual wilting of the foliage

is extremely rare in this country" (lerland).

Ik wil hiermede echter volstrekt niet zeggen, dat zijn

waarnemingen minder juist zouden zijn. Terecht voegt P.

er bij „in this country"; ik houd het er voor, dat ook

bij ons de verwelkingsverschijnselen zich vooral zullen

voordoen op hooge droge zandgronden en dan nog speciaal

in geval van bodeminfectie, waarbij ook het wortelstelsel

in de eerste plaats is aangetast.

Waar, zooals in het boven beschreven geval een geheel

gewas aan Verticilliose lijdt zal men terecht de gevolg-

trekking maken, dat men met bodem besmet ting tedoen
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heefl en ook, wanneer de ziekte pleksgewijs optreedt, is

deze conclusie niet gewaagd. Merkt men echter in een

overigens gezond gewas hier en daar verspreid afzonder-

lijke verticillium-zieke planten op, dan is er alle reden om

aan te nemen, dat deze zich uit geinfecteerde knollen hebben

ontwikkeld. Dit heeft men in den loop van dezen zomer

(1918) op verschillende plaatsen in ons land opgemerkt ; de

hear Verhoeven (asp. rijkslandbouwleeraar, gedetacheerd

bij den Phytopathologischen dienst) heeft de verschijnselen

o.a. nauwkeurig waargenomen op de kleigronden der Z.

HoUandsche eilanden en deelde mij mede, dat ze hier in

hoofdzaak beantwoorden aan de beschrijving, die ik ervan

gegeven had in mijn „Onderzoekingen over Tracheomy-

cosen" (1917).

Hij kon ook hier opmerken, dat er bij deze planten geen

sprake was van verwelking, doch alleen van een afsterven

der bladeren, onder de bekende verschijnselen, in hoofdzaak

van onder naar boven gaande, (pleksgewijs geel worden,

daarna bruin met gelen rand). Volgens de hier ontwikkelde

beschouwing is dit ook volkomen begrijpelijk: bij de plant,

die zich uit een zieken knol ontwikkelt, is er alle kans, dat

het wortelstelsel geruimen tijd — zoo niet doorloopend —
intact blij ft. Er is nog geen nauwkeurig onderzoek naar in-

gesteld, in hoeverre de zwam ook bij een d.g. plant de wortels

aantast, doch het lijkt me niet aan twijfel onderhevig, dat

dit van weinig beteekenis is. Uit alles blijkt, dat de zwam
hoofdzakelijk omhoog groeit of juister gezegd met den

sapstroom mede, dus wanneer zij eenmaal in den Stengel

is, akropetaal; zoo dringt zij dan ook in zijtakken en bla-

deren, doch ook in de stolonen en dejonge knollen binnen;

de groei in tegengestelde richting, van den Stengel uit in

de wortels naar beneden heeft blijkbaar weinig te beteekenen.

Spieckermann (1911) vermeldt reeds, dat de ziekte bij kunst-

matige infectie — waarmede ongetwijfeld stengelinfectie

bedoeld wordt — niet zoo gemakkelijk op de knollen over-
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gaat: „bei den Infektionen im Jahre 1909 ist dies nur in den

wenigsten Fallen geschehen". Pethybridge vermeldt welis-

waar gevallen, waarin hij het waarnam ; de mogelijkheid

is natuurlijk ook niet geheel uitgesloten. Het is een punt,

wat nog wel een nader onderzoek waard is. Het komt me
voor, dat het uit elkaar houden van deze beide ziektetypen

reeds voor een groot deel het weinige standvastige der

ziekteverschijnselenzal kunnen verklaren en het is misschien

gewenscht, dat hier wat meer de aandacht aan geschonken

wordt, omdat het ook voor de praktijk zijn nut
wel kan hebben om in een gegeven geval met zeker-

heid vast te stellen of men met bodembesmetting of met

geinfecteerde moederknollen te doen heeft.

Het spreekt vanzelf, dat het onderwerp der aardappel-

verticilliose hiermee nog lang niet uitgeput is; ik wil hier

echter alleen datgene vermelden, wat in verband met de

andere verticilliosen en het daarbij waargenomene van

beteekenis is; verschillende andere questies, waaronder

zeer belangrijke, bv. de verschillende vatbaarheid der onder-

scheidene cultuurvarieteiten laat ik hier geheel buiten

bespreking.

IV. Verspreiding der verticilliosen ; bestrijding.

Over de verspreiding kunnen we voorloopig niet veel

anders geven dan eenige notities : In den aanvang is gezegd,

dat de verticilliosen, in den zomer van 1918 in buitenge-

wone mate de aandacht hebben getrokken; ongetwijfeld is

de hevigheid, waarmede zij optrad, grootendeels aan de

buitengewone droogte gedurende den voorzomer te wijten.

Ook het veelvuldig optreden van de tomaten-verticilliose

moet hiermede wel in verband staan, althans volgens het

oordeel van deskundigen, doet zich een d.g. aanhoudende

droogte wel degelijk ook in de kassen en warenhuizen
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gevoelen, wanneer tenminste hier geen ondergrondsche

bevloeiing wordt toegepast.

Nadat te Lent de verticilliose in de tomaten was

geconstateerd, werd zij ook spoedig elders waargenomen,

in de eerste plaats door verschillende controleurs bij den

Phytopathologischen dienst, wier aandacht er opgevestigd

was; zoo te Maarssen, Bunnik, Blokker, Oterleek (door den

heer Schenk); de heerDE ViNtrofhaaraan in verschillende

kweekerijen te Elst en Lent; uit Huizum werden zieke

tomatenplanten gezonden, eveneens aan verticilliose lij^

dende. Nergens trad de ziekte bepaald verwoestend op;

het was in den regel slechts een klein percentage der

planten hetwelk aangetast werd. Het is niet twijfelachtig,

dat er vaak verband is tusschen de verticilliose van de

tomaten en van de aardappelen. In eengeval wasduidelijk

waar te nemen, dat in een nieuwe kas, geplaatst op een

aardappelveld, de ziekte het sterkst optrad. Hier vond ik

ook op een aangrenzend veld verticilliose bij aardappelen en

in de vollen grond gekweekte tomaten. Ook bij de kom-
kommers en meloenen is het in den regel slechts

een klein percentage der planten, wat aangetast wordt;

hierop zijn echter uitzonderingen. Wij ontvingen zieke

komkommerplanten uit Boskoop (Zwartendijk), Oude-

water, Groningen, en uit Berkel en Rodenrijs. De heer

De Vin verzamelde in het Westland eenige gegevens

over de verticilliose, waaruit bleek, dat ze daar niet zonder

beteekenis is en er vooral in de komkommers, minder in

meloenen en in tomaten schijnt voor te komen ; in het West-

land was het voorgekomen, dat een kweeker honderd ramen
komkommers geteeld had, waarvan er dagelijks drie k vier

afstierven, zoodat de schade aanzienlijk was.

Dat echter de ziekte ook in meloenen zeer schadelijk

kan optreden, bleek mij bij een bezoek aan de proeftuin te

Vinkenveen. Hier waren drie reeksen meloenplanten, ieder

van 30 ramen, in korten tijd zeer ziek geworden, zoodat er
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bijna g-een gezonde meer tusschen te vinden was.' De bodem
is hier zwarte veengrond, die vijf jaar geleden nog gras-

land was; aardappelen waren er nooit geteeld. Wat hier

het merkwaardigste was, is, dat de komkommers op het-

zelfde veld verbouwd alle gezond bleven. (De meloenenbak-

ken vormden, zooals gezegd, drie reeksen ; aan weerskanten

daarvan lagen eenige reeksen van komkommerbakken). De
meloenen behoorden tot twee varieteiten (Westlandsche

Netmeloen en Haarlemmer Bonte); beide werden vrijwel

even sterk aangetast. De behandeling, bemesting enz. van

alle bakken was dezelfde. Het feit is vrij raadselachtig.

Wat de aardappelverticilliose betreft, deze is eveneens

zeer sterk opgetreden; in verschillende streken van ons

land, zoowel op klei- als op zandgronden (Friesland, Zuid^

Holland, Gelderland)heeftzij deaandachtgetrokken, wellicht

meer dan eenige andere aardappelziekte. Nauwkeurige ge-

gegens werden hieromtrent echter niet verzameld.

Ook over de bestrijding der ziekte wil ik kort

zijn. Van een directe bestrijding zal m. i. bij een ziekte als

deze, waar het kwaad in den bodem schuilt, weinig sprake

kunnen zijn. Men zal zich allicht het eerst afvragen of het

mogelijk is de zwam in den bodem te dooden, b.v. door

middel van fungicide stoffen. Nu zijn de resultaten der

proeven, die in deze richting genomen zijn, weinig hoopvol.

Dergelijke proeven zijn, met 't oog op den landbouw op

grooten schaal en met een aantal verschillende stoffen in

N.-Amerika genomen, o. a. door Jones und Gilman (1915),

ter bestrijding van de,,Cabbage yellows", een tracheomycose

van de kool, door Fiisarium congliitinans veroorzaakt. Hun
resultaat is eensluidend, dat er van deze methode niet veel heil

te verwachtenis: „Deconclusieis duidelijk, er bestaat geen

hoop, dat behandeling van den bodem met fungicide stoffen

ook maar in 't minst zal kunnen baten tegen deze ziekte"

(Jones and Oilman, 1915). Sterilisatie door middel van stoom is
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in den landbouw al evenmin toe te passen. Zij kan, volgens

Jones en Oilman, niet eens voor de zaadbedden der kool plan-

ten in aanmerking komen. Johnson (1^)14) had deze methode

met goed gevolg toegepast op de zaadbedden voor tabak in

Wisconsin. Ook voor de tomaten- en de komkommercultuur

zie ik er weinig heil in, vooral voor de laatste, waarbij men
in den regel met groote hoeveelheden broeimest werkt; in

de kassen worden de planten op verhoogingen uitgeplant,

uit een mengsel van kleizoden en paardenmest bestaande,

waarbij men later, als er aan den Stengel voet wortels zicht-

baar worden, successievelijk nog meermalen met hetzelfde

mengsel den grond aan den stengelvoet ophoopt. Bij een d.g.

cultuur is het steriliseeren van den bodem vrijwel uitge-

sloten.

Het ziet er dus, watdedirecte bestrijdingderziektebetreft

niet zeer rooskleurig uit. Bij de aardappelverticilliose kan

men zichnogde vraagstellen of het mogelijk is de zwam in

de knollen te dooden zonder de knollen zelf te schaden.

De proeven van Pethybridge (1917) geven hier eenig uit-

zicht op goed resultaat. Hij plaatste knollen, waarvan hij

zich overtuigd had, dat zij Vertict'llmm-myceVmm bevatten,

gedurende 5, 10 en 20 uur in een thermostaat, waarin de t"^ 46°

bedroeg, waarbij de to binnen in de knollen tenslotte steeg

tot 44.5'^. Al deze knollen ontwikkelden zich na uitplanting

goed, ofschoon de vijf twintig-uur-knollen zichtbaar geleden

hadden ; drie van dezegaven ook eenigszins zwakkere planten.

Geen van deze vijf planten leed aan verticilliose, terwijl

alle contrdleplanten, zoo ook diegene, die 5 uur verwarmd
waren, ziek werden. Van de 5 gedurende 10 uur verwarmde
planten werden er drie ziek, een gezond en een twijfelachtig.

Verdere proeven zullen moeten uitmaken of het mogelijk

is de verwarming zoo te regelen, dat de zwam gedood wordt

zonder de knollen te schaden. Wellicht kan ditblijken voor

de practijk zijn nut te hebben.

Het belangrijkste echter wat men m. i. zal moeten doen
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ter bestrijding der ziekte is. dat men tracht varigteiten
te kweeken, die eenhooge mate van resis-

tentie tegen de verticilliose bezitten. Men heeft

vooral ook op het gebied der „wilt diseases", hiermede in

Amerika gunstige resultaten verkregen, die in het bijzonder

ook daarom zeer belangrijk zijn, omdat eenige van die

varieteiten reeds gedurende tal van jaren hun weerstands-

vermogen onverminderd hebben bewaard.

Zoo slaagde Orton (1909, 1913) er in varieteiten van katoen te

kweeken, die een bijna volkomen resistentie tegen de fusa-

riose bezitten, een ziekte (eveneens een vaatmycose), die in

de Zuidelijke Vereenigde Staten zeer veel schade doet.

Jones en Gilman (1915) sloegen lenslotte denzelfden weg in

ter bestrijding van de zooeven genoemde „ Cabbage-Yellows'!,

nadat alle andere pogingen schipbreuk hadden geleden. De
resultaten, die Christexsen (1917) in Denemarken gekregen

heeft met koolraapvarieteiten, die een buitengewoon weer-

standsvermogen hebben tegen Plasmodiophora Brassicae,

de veroorzaker van den knolvoet, verdienen eveneens de

aandacht.

Een eerste vereischte voor dit werk is, dat men kan be-

schikken over gelijkmatig en door en door besmette stukken

land, waar zooveel mogelijk alle vatbare planten ziek worden.

Want het is er om te doen planten te vinden, die een

buitengewoon weerstandsvermogen hebben ; deze gebruikt

men als uitgangsmateriaal, kweekt ze voort en tracht, hetzij

direct, hetzij na kruising met andere varieteiten, rassen te

verkrijgen, die de verschillende gewenschte eigenschappen

in zich vereenigen.

Orton noemt het als een van de groote moeilijkheden,

die zich bij dit werk voordoen, het vinden van door en

d(36r besmette gronden ; voldoet een stuk land niet aan dezen

eisch, dan heeft men groote kans, dat talrijke planten aan

de infectie ontsnappen, waardoor men met ongeschikt mate-

^riaal doorwerkt. Misschien is het mogelijk deze moeilijkheid
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te ontgaan en tevens de methode te verfijnen op de wijze,

zooals ik dit heb aangegeven in „De Verticilliose van den

komkommer" (1918). Men dan zich n.l. betrekkelijkgemakke-

lijk aanzienlijke hoeveelheden gelijkmatig besmetten grond

verschatfen door deze kunstmatig (met reinculturen) te

infecteeren. Met dezen grond kan men een groot aantal

potten vullen of kweekbakken en hierin de planten kweeken,

die men wenscht te vergelijken. Het spreekt van zelf, dat

men op die wijze nooit op zoo groote schaal zal kunnen

werken, als op besmette velden, maar aan den anderen

kant heeft men ook veel grooter zekerheid, dat de planten,

die gezond blijven ook inderdaad door weerstandsvermogen

uitmunten. Mocht het dus b.v. niet mogelijk blijken de eerste

keus, uit het ruwe materiaal, op deze wijze te doen, dan

zou men het als tweede zeef kunnen gebruiken, waarbij

men tevens de planten nauwkeurig kan observeeren.

Welke methode men ook wil toepassen, het lijktmezeer

gewenscht, dat we ook bij ons te lande voor verschillende

ziekten, in de eerste plaats de vaatmycosen, dezen weg
inslaan. Ik twijfel er niet aan, dat hij in een richting leidt,

waarin zoowel voor wetenschap als practijk belangrijke

resultaten te verkrijgen zijn.

H. A. A. VAN DER Lek.

VERKLARING VAN PLAAT I EN II.

Plaat I.

Fig. 1. Gedeelte van een door Verticillium alhoatrum aangetaste
komkommerplant : Twee afgestorven bladeren, waarvan
de bladstelen en ook de hoofdnerven zich zwart gekleurd
hebben door de vorming van rustmyceliuin; daarop
hebben zich in vochtige omgeving conidiendragers ont-

wikkeld. Beziet men den bladsteel met de loupe, dan
krijgt men het beeld van:

Fig. 2. Een deel van een der bladstelen zichtbaar op fig. 1,







Tijdschrift over Plantensiekten; 1919. ui
»/.

Plaat II.

Fig. 4.





47

ongeveer 6 X vergroot. De conidiendragers doen zich

voor als een uiterst fijne dauw; men ziet zeer kleine

druppeltjes, waarvan de grootere ontstaan zijn door
samensmelting van de ronde slijmkopjes, afgebeeldop:

Fig. 3. Conidiendragers van Verticilliuni alboatrinn, sterk ver-

groot (550 X); de kransgewijs geplaatste zijtakjes vormen
conidien, waarvan er een aantal, door een slijmachtige

substantie bijeengehouden, ronde knopjes vormen aan
de uiteinden der takjes.

Plaat II.

Komkommerplant, gekweekt in zuiver zand met voedings
zouten, aan den stengelvoet geinfecteerd met sporen uit

een reincultuur van Verticillium alboatrtim; vijftien

dagen later gephotographeerd. Het blad a is het eerst

aangetast; men merke op, dat het geen gewone ver-

welking is (de bladsteel is nog stijf en opgericht); het

blad 6 is eenzijdig ziek, de naar voren gewende bladlob

begint reeds te verschrompelen ; c vertoont nogalleen
slechts een geringe verkleuring; d ^x\. e begonnen drie

dagen later slap te hangen.
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NASCHRIFT.

Tijdens het afdrukken van bovenstaand artikel (hetwelk

voor een groot deel gebaseerd is op waarnemingen, die reeds

vermeld waren in mijn verhandeling over de Verticilliose

van de komkommer), kreeg ik een publicatie in handen van

W. H. TisDALE, Flaxwilt: A Study ofthe nature
and inheritance of wilt resistance, versche-

nen in de Journal of Agricultural Research van Dec.

1917. Dit onderzoek, betreftende een tracheomycose (vaat-

schimmelziekte) van vlas, veroorzaakt door Fusarium lint,

biedt zooveel punten van vergelijking aan met mijn

waarnemingen der verticilliose, dat ik niet kan nalaten er

hier met een enkel woord lets van te vermelden, temeer

vvaar de schrijver in vele opzichten tot overeenkomstige

conclusies komt. Dit geldt in de eerste plaats d e w ij z e

van aantasting; op dit punt is de schrijver eveneens

tot de overtuiging gekomen, dat volkomen gezonde, intacte

planten door den parasiet worden aangetast. Hij heeft dit

direct waargenomen en stelt vast, dat de zwam zoowel in

de wortelharen als door de epidermis der jonge wortels

kan binnendringen. Wat denaard derziekte betreft
is hij eveneens van meening, dat de „verstoppings theo-

rie" niet juist is. Hij zegt hieromtrent het volgende : „In

enkele gevallen kunnen w^el sommige vaten bijna verstopt

zijn door zwamdraden, doch dit is zoo zeldzaam, dat men
moeilijk kan aannemen, dat het verwelken toegeschreven

moet worden aan de hierdoor veroorzaakte belemmering

van den watertoevoer Indien dit zoo was, zouden we
niet zoovaak eenzijdige verwelking waarnemen, wathierbij

zoo'n gewoon verschijnsel is. De bladeren, aan de eenen

kant van den Stengel kunnen reeds geel worden, terwijl

die aan de andere zijde nog volkomen normaal zijn. De
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Stengels van planten, die zoo eenzijdig verwelkt zijn, zijn

vaak eigenaardig verdraaid en gebogen, hetgeen wellicht

wordt veroorzaakt door ongplijken groei en schrompeling

van vveefsels. Indien deze verwelking ware toe te schrijven

alleen aan het afsnijden van den wateraanvoer op een of

ander punt, zouden we mogen verwachten, dat, wanneer

bij een normale plant de Stengel half doorgesneden wordt,

ze een d.g. eenzijdige geelkleuring en verwelking zou ver-

toonen. Vijf vlasplanten werden op deze wijze doorge-

sneden, doch geen enkele vertoonde het verschijnsel. Dit

is zeker, dat, wanneer de bladeren van de plant beginnen

te verwelken, het wortelstelsel reeds sterk door de zwam
is aangetast en de wortelhaartjes op groote schaal ver-

woest zijn. Hieraan is de onvoldoende watertoevoer voor

een groot deel toe te schrijven en (daardoor) het verzwak-

ken van de plant. Verder nloet er een protoplasmatische

verstoring („a protoplasmic disturbance") optreden in de

cellen van de aangetaste weefsels, waardoor de locale

sjmptomen optreden. Deze verschijnselen zijn wellicht te

wijten aan toxische stoffen, die door de zwam worden at-

gescheiden en welke de normale functies van devoedster-

plant te belemmeren.

Ook neemt de zwam een deel van het voedsel en- vkn
het w^ater der plant weg. Klaarblijkelijk zijn het dus een

aantal factoren, waaraan we bij een invasie van vlasdoor

Fiisariiim het optreden der verwelkingsverschijnselen

moeten toeschrijven en wel : 1. gedeeltelijke verwoesting

van het wortelstelsel, die den voedsel- en watertoevoer

beperkt ; 2 het gebruik van een deel van het voedselen

water der planten door de zich ontwikkelende zwam;
3. toename van de de transpiratie en van den groei der

zwam bij stijging der temperatuur ; 4. wellicht ook de

vorming van toxinen door de zwam, die de normale func-

ties van de protoplasten der voedsterplant belemmeren".

Uit het hier aangehaalde blijkt, dat Tisdale eveneens van
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meening is, dat deze fusariose van het vlas een vrij inge-

wikkeld proces is; zijn analyse in eenige factoren komtin

vele opzichten overeen met die, welke ik gaf van de ver-

ticilliose.

Een belangrijk onderdeel van Tisdale's verhandeling gaat

over de erfelijkheid van het weerstandsvermogen tegen

„wilt" (verweiking) bij bastaardeering. Op de daarbij ver-

kregen resultaten wil ik hier niet ingaan, doch alleen ver-

melden, dat ook Tisdale, teneinde niet afhankelijk te zijn

van besmetten bodem, hiertoe den grond in grootehouten

bakken besmette door middel van reinculturen.

Ik wil ten slotte nog even een artikel vermelden van

F. L. Stevens, verschenen in The Botanical Gazette (April

1917) : „Problems of plant pathology", waarin de schr. onder

meerook de wenschelijkheid betoogt, niet alleen de parasieten,

doch ook de ziekten te classificeeren. Inderdaad komt het

me voor, dat het zijn nut zou hebben, als men er in kon

slagen een eenigszins natuurlijke groepeering derverschil-

lende ziekten, tot een een aantal typen, te vinden; hiervoor

is het echter noodzakelijk, dat men zich eerst zoo goed

mogelijk rekenschap geeft van den aard der ziekten. Stevens

noemt nu een negental categorien, waartoe men de ver-

schillende ziekten zou kunnen brengen, waarvan de eerste

omschreven wordt als: „Verwelkingsziekten, veroorzaakt

door mechanische verstopping van de vaatbundels der

voedsterplant"; zelfs stelt hij hiervoor den naam „embolisme"

voor. Reeds hierdoor, zoowel als door de geheele indeeling,

is men sterk geneigd te betwijfelen, of de phytopathologie

wel reeds zoover gevorderd is, dat men er aan zou kunnen
denken een dg. classificeering der ziekten te ontwerpen.

H. A. A. VAN der Lek.
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WELK VOEDSEL EET DE ROEK HEX LIEFST?

Sinds April 1916 ben ik in het bezit van een jongen, uit

het nest opgekweekten roek,,een vogel, aan wien ik al heel

wat vreugde beleefde en menige interessante waarneming
te danken heb. ')

Zijn home bestaat uit een ruim hok, maar toch geef ik

hem nog vaak gelegenheid tot de vrije uitvlucht. Soms
blijft hij in den tuin of de naaste omgeving, ookwelzoekt
hij het wat verder op de akkers en velden langs den

Veenendaalschen weg, en er was een periode, dat hij mij

geregeld op de wandeling vergezelde.

Nauwlettend heb ik toegezien op het voedsel, dat hij in

vrijheid en in gevangen staat opneemt, en wellicht is het

niet van belang ontbloot, daarover het een en ander te

vertellen.

Het voedsel van den roek is deels van dierlijken, deels

van plantaardigen aard; toch heeft hij een besliste voor-

keur voor dierlijk voedsel : insekten en muizen. Rund- en

varkensvleesch, rauw of gekookt, is hem vrij onverschillig,

evenals het vleesch van vogels. Geef ik hem een doode

musch of een anderen vogel, dan pluist hij hem eerst de

^) Belanghebbenden verwijs ik naar mijn artikel: „Een en
ander naar aanleiding van mijn Roek" in ,,Ardea'\ Tijdschrift
der Ned. Ornith. Vereeniging, (1918) pag. 78.
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veeren uit en daarna trekt hij hem den kop af, waar hij,

met blijkbaar welgevallen, de hersens uit opeet. Soms worden

ook nog de ingewanden verorberd, maar van de rest van

het vogellichaam wordt zoo goed als niets meer gebruikt.

Op vleesch in 'talgemeen, behalve muizevleesch dan, zijn

de roeken blijkbaar niet verlekkerd. Merkwaardig is het

ook, dat ik mijn' roek nooit een regenworm of slak heb

zien gebruiken ; hij neemt ze hoogstens even in den snavel,

maar werpt ze al ras, met een minachtende bewegingvan

den kop, op zijde. Ik vind dit merkwaardig, omdat bij

nagenoeg alle auteurs is te lezen, dat het voedsel van den

roek o.a. uit regenwormen en slakken zou bestaan. M.i. zal

hij daar dan alleen in uitersten nood wat van nemen. In

dit verband wil ik gaarne wijzen op een ervaring, die ik

met mijn roek deed, toen hij, alszeerjonge vogel, nog door

mij gevoerd moest worden. Daar ik gelezen had, dat het

voedsel van de roeken o.m. uit regenwormen zou bestaan,

had ik er hiervan vele verzameld, omdat ze gemakkelijk

voor mij te verkrijgen waren en, als natuurlijk en dierlijk

voedsel, stellig wel de voorkeur zouden verdienen boven

brood of aardappelen, waarmede ik eerst wasgaan voeren.

De roek nam ze echter niet dan traag op ; dikwijls glib-

berden ze weer uit den snavel en ik moest ze diep achter

in de keel stoppen en den bek even toegedrukt houden,

om te maken, dat ze erin bleven. Maar wat gebeurde?

Tijdens het wormen-dieet kregen mijne beide roeken —
ik had er toen nog twee — geweldig last van luis. Hield

ik ze maar even in de hand en zette ze dan weer neer,

dan waren mijn handen bezaaid met kleine vlugglijdende

luisjes. Hoe kwamen de roeken daar zoo op eens aan,

daar ze vroeger toch absoluut zuiver geweest waren ? Ik

meen stellig te mogen aannemen, dat het wormen-dieet er

niet onschuldig aan was, want, er later mee ophoudende,

verdwenen ook de luizen successievelijk en zijn nooit meer
terug gekomen. Wie weet, dat ook vee, speciaal varkens,
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veelal door luizen geplaagd worden, zoo zij minderwaardig

voedsel krijgen, zal hetmet mij voor waarschijnlijkhouden,

dat ook bij mijne roeken naar verband mag gezocht wor-

den tusschen het voedsel en hetoptreden van 'tongedierte.-

Ook kauwtjes en eksters, die ik wel had, kwamen er

nooit toe een regenworm of slak vrijwillig te eten.

Verlekkerd is de roek echter op allerlei insekten ; zoolang

hij deze kan krijgen, zal hij naar geen plantaardig voedsel

talen. Op vliegen, spinnen, nachtvlinders, alle mogelijke

kevers en hun larven, oorwormen, kelderzoggen, duizend-

pooten, hooiwagens, krekels, sprinkhanen enz. maakt hij

voortdurend jacht en zwelgt er groote hoeveelheden van

naar binnen.

In zijn hok is de bak steeds van eten voorzien. Aan
brood of rijst, groente, gekookte aardappels heeft hij nooit

gebrek. Komt hij echter uit het hok, dan gaat hij onmid-

dellijk op jacht. De schutting, waar van onderen wat lat-

werk aan gehecht is, gaat hij inspecteeren, en de spinnen,

nachtvlinders, motjes, die er zitten, gaan er allemaal aan;

dan gaat hij achter een schuur de gebroken dakpannen,

die daar liggen, een voor een omkeeren om er de pisse-

bedden, duizendpooten enz. achter vandaan te halen. Het

deksel van een waterput licht ik op en ik heb het nog

niet overeind of hij is al aangevlogen en tipt er de oor-

wormen, die daar 'szomers altijd weer onder zitten, weg,

Dan vliegt hij naar de akkers aan den Veenendaalschen

weg en vindt daar nog volop werk. Het mag Juli ofhoog-

stens Augustus geweest zijn, en iederen dag, als hij vrijaf

had, vond ik hem weer op een knolraapveldje. waar hij

heen en weer liep en naarstig de jonge plantjes uit den

grond trok. Ik vond dat toch wel wat erg en wat zou de

boer wel zeggen, als hij het zag? Ik wilde wetenmetwelk
doel hij daar zulk een onvruchtbare bezigheid verrichtte,

en, mak als hij is, liet hij mij tot vlakbij naderen, Toen
zag ik, dat hij iederen keer, als hij een plantje had uit-



56

getrokken, een dun geel wormpje naar binnen slikte, dat

aan de wortels van het plantje zat vastgezogen of uit het

kuiltje, waar het plantje had gestaan, werd op gewoeld.

Als hij klaar was, liep hij weer tusschen de plantjes door

en ineens pakte hij er weer een beet en altijd zat erzoo'n

wormpje (een koper- of draadworm, de larf van een knip-

tor, naar mij later bleek) aan. Het was mij een raadsel,

hoe hij met zooveel zekerheid de plantjes, die door een

wormpje werden aangeknaagd, er uit wist te pikken, maar

toen ik eens goed ging opletten, zag ik, dat hij steeds

plantjes ontwortelde, die behalve groen loofookeen of meer

gele ot gedeeltelijk gele blaadjes hadden. Deze gele blaadjes

waren dus voor den roek een aanwijzing, dat er een worm aan-

wezig was, en dat klopte altijd. Dat nu het uittrekken van de

jonge plantjes, om den worm te kunnen vangen, eerder als

nuttig dan als schadelijk moet aangemerkt worden, zou ik

niet gaarne willen toestemmen; dat zal grootendeels afhan-

gen van de meerdere ofminderelevensvatbaarheid van het

plantje ondanks de wortelbeschadiging. In vele gevallen is

de beschadiging niet van zoo ernstigen aard of het plantje

zou nog best een flinken knol kunnen vormen en dan lijkt

het uittrekken wel een wat te radicale maatregel om het

van zijn beschadiger te bevrijden. Vroeger meende men wel,

dat de roeken die ondergrondsche insekten konden ruiken

en zich bij de vangst door hun reukorgaan lieten leiden.

Het leek wel zeer onwaarschijnlijk, want de reuk is bij

vogels in 't minst niet ontwikkeld, gelijk Audubon en Darwin
o. m. hebben bewezen. Audubon experimenteerde met een

gier en een opgestopten vogel. De gier pakte den vogel beet,

scheurde hem open, haalde er al het opvulsel uit en keek

er niet meer naar om. Zijn reukorgaan had hem dus niet

gewaarschuwd, dat hij gefopt werd en de vogel niets eet-

baars bevatte. Darwin i) had een cadaver van een hert, waar

^) Darwin. De reis om de wereld, vert. Hartog Heys van
Zouteveen, pag. 200.



57

een afschuwelijke ontbindingslucht aati was, los onder een

dun laagje bladeren en takjes begraven, maar degierenin

de buurt keken er zelfs niet naar om, en de ondragelijke

stank maakte hen geenszins op het lekkers attent. Hoewel
vooruit begrijpende, dat het resultaat wel negatief zou uit-

uitvallen, experimenteerde ik toch met mijn roek. Daar ik

geen kopervvormen meer kon krijgen, nam ik stukjeskaas

en koek. Zonder dat hij het zag, legde ik stukjes kaas en

koek boven en onder een laagje zand. Die te zien waren,

at hij op; die niet te zien waren, bleven onopgemerkt; toen

ik nu, een poosje later, voor zijn oogen een stukje kaas

opgroef, pakte hij het snel weg en nu pas kwam hij op de

gedachte, dat er meer verborgen kon zijn, en begon den

grond op de bekende manier te onderzoeken, waarbij hij ech-

ter evenveel maal mis tastte als raak ; ook bleef hij, toen alles

op was, toch nog doorgaan. Ik heb soortgelijke proeven

nog wel herhaald, maar nimmer kreeg ik den indruk, dat

het reukorgaan van den roek, bij het speuren naar voedsel,

ook maar in 't minst een rol zou spelen,

Evenals bij de knolraapplantjes, houd ik het er voor, dat

ook als de roek aardappelen uit den grond haalt, het door-

gaans exemplaren zuUen zijn, die door de larven van de

kniptor bezocht zijn, en dat het hem niet z:oozeer om het

vleesch van den aardappel als wel om die larven te doen

is. De meeste auteurs zijn die meening evenzeer toegedaan,

maar spreekt men er mannen van de praktijk, als bosch-

bazen, jachtopzieners en landlieden over, dan houden zij

met beslistheid vol, dat de roeken wel degelijk de aard-

appelen zelf vreten. i\ls ik mijn roek in 't hok een rauwen
aardappel geef, hakt hij er, niets beters te doen hebbende,

wel gaten in of stukken af, maar v^n inslikken heb ik nooit

wat gemerkt.

Zekere Schuurmax alhier, die in verschillende deelen van

het land honderden roekennesten heeft uitgehaald, vertelde

mij eens, dat hij meermalen de aardappelen bij vijfen zes
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stuks tegelijk in de nesten aantrof ; z. i. wel een bewijs, dal

de roeken, zoo ze dan al aardappellarven mogen eten, toch

ook het vleesch niet versmaden, daar zij voor de larfalleen

den aardappel niet medenaar het nest behoefden te sleepen.

Om nu op mijn roek terug te komen, eigenaardig blijft

het, dat hij, die het nooit van andere roeken heeft kunnen

afzien, onmiddellijk het maniertje weet, hoe de plantjes

met gave wortels (en geheel groen loof) van die welke

onderhevig zijn aan ritnaaldenvraat (en die enkele gele

of half gele half groene blaadjes bezitten), zijn te on-

derscheiden. Die kennis, dit scherpe onderscheidingsver-

mogen, moet de geheele soort als 't ware in de ziel

ingeboren zijn, even goed als het nestbouwen en het

verhuizen in 't najaar, het wonen in kolonies en nog zoo

veel meer.

Later in den tijd, als de koperwormen niet meer zoo aan

de oppervlakte leven, gaat mijn roek op krekelvangst. De
zwarte veldkrekel (Gryllus campestris L.) komt veel voor

op slecht grasland op zandigen bodem. Ze hebben gange-

tjes gegraven van ruim een d.M. diep, die bij den ingang,

ongeveer een pink dik zijn. Voor zoo'n gaatje zit een

krekel de wereld aan te zien of zich te koesteren in de

zwakke herfstzon, om bij onraad bliksemsnel om te keeren

en zich in zijn hoi te verschuilen. Mijn roek wist ze echter

handig, onverwachts toeschietende, te grijpen; niet steeds

stootte hij raak, maar van de drie keeren toch wel onge-

veer een maal met succes.

Nu zou ik mij nog een vraag ter beantwoording willen

voorleggen. De roeken worden algemeen aangeduid als

echte erwteneters. Kan het zijn, dat ook bij dit erwten-

eten, het wormpje in de erwt hoofddoel en deze zelf

maar bijzaak is? Ik acht het wel waarschijnlijk, maar ge-

loof toch, dat ook de jonge, rauwe erwten soms wel dege-

lijk om haars zelfs wil worden gegeten. Toch heb ik mijn

roek nooit de erwten, die op een stukje grond, onmiddel-
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lijk grenzende aan onzen tuin, verbouwd werden, zien

plunderen. Hij zat er bij, plukte soms een enkele erwt af,

maar vloog dan weer weg en keek er niet meer naar om.

Hij wist wel terreinen te vinden, waar voedsel te krijgen

was, meer naar zijn smaak!

Naumanx, die in staat was de roeken goed te bestudee-

ren, omdat er een kolonie gevestigd was op zijn eigen

plaats, geeft ons in zijn standaardwerk een uitvoerig ver-

haal over de wijze, waarop de roeken, in de erwtenbedden

optreden. i)

„Als een bewijs, schrijft hij, van hoe weldadigen invloed

deze kraaisoort (de roek) voor onze landhuishouding wel

kan zijn, maar tegelijkertijd als voorbeeld hoe onverstandig

de menschen niet zelden tusschen beide komen en het niet

begrepen nut in een werkelijke schadepost kunnen doen

veranderen, zou ik op het volgende, zelf beleefdefeitwillen

wijzen. Ik hoop hartelijk, dat al onze in de natuurweten-

schap zoo pover onderlegde landbouwers er een goede

leering uit mogen trekken.

Ongeveer dertig jaar geleden bestonden hier in de streek

twee roeken-kolonies, de eene anderhalve mijl ten Zuiden

en de andere twee mijlen ten Westen van mijn woonplaats

gelegen. Groote vluchten roeken waren dan ook geregeld

op onze akkers te vinden.

Op een dag komt een mijner buurtgenooten bij mij en

vertelt hoe duizenden roeken in zijn groene erwten waren

neergestreken en daar alles bezig waren te vernietigen,

door al het blad en de jonge peultjes afte vreten. Dadelijk

had hij een stuk ofzes jongensaangesteld om de vermeende

plunderaars te verdrijven, en zoo hoopte hij (het betrof hier

een stuk land van ± 25 morgen) zijne erwten van den

ondergang te redden. Toen mijn zegsman zoo ver met zijn

verhaal gevorderd was, begreep ik intusschen al wat de

^) Naumanx, „Naturgeschichte der VOgel Mittel-Europas", IV,
pag. 116.
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roeken daar waarschijnlijk gezocht zouden hebben, omdat

iets dergelijks vroeger al eens op ons eigen erwtenveld was

voorgekomen, gelijk mijn vader mij meermalen verteld had;

maar \66r ik miin opinie nog in woorden had kunnen uit-

drukken, vertelde mijn buurman weer vender envoegdeer

aan toe, dat de roeken nu weliswaar verdwenen waren,

maar dat er nu in de plaats een ontzaggelijke menigte

vuil-groene rupsen verschenen waren, waardoor zijn heele

erwtenoogst onvermijdelijk verloren dreigde te gaan. Hij

hoorde zeer verwonderd op, toen ik hem uiteen zette, dat

diit het nu was, wat de roeken van het begin af aan in

zijne erwten gezocht en gevonden hadden, dat hij toen

echter de nog kleine en jonge vernielers over het hoofd

had gezien en de roeken was gaan verdenken, en dat hij

nu waarschijnlijk door het versmaden van de hulp van

deze, zijn heelen erwtenoogst zou verloren zien gaan. Zoo

iets had hij nooit kunnen denken ; ook moest hij toestemmen

,

dat hij zich destijds wel vergist kon hebben, toen hij de

beschadiging van de jonge peultjes en hetgroeneloof voor

kraaien-vraat gehouden had, terwijl ze wellicht wel door

de jonge rupsjes waren afgeknaagd, die hij, door hun ge-

ringe grootte, met zijn profane oogen over het hoofd had

gezien. Toen ik dadelijk met mijn buurman mede ging

kijken, zag ik oogenblikkelijk, dat de erwtenoogst hier ge-

heel verloren was, daar de rupsen ook reeds alle blaadjes

en jonge peultjes kaal gevreten hadden, en nu al hun honger

begonnen te stillen aan de hardere wanden der oudere

peulen, aan de hier en daar nog groene bast van de

Stengels en aan de weeke toppen der ranken, terwijl er vele

bezig waren, zich aan de afgeschilde erwtenstengels in

heele klompen te verpoppen en andere in dichte drommen
uitweken en zich in de nabij gelegen met knollen en rapen

beplante, ja zelfs met dotter (waar anders nooit een insekt

van eet) bezaaide velden begaven, en zelfs grassen, ja alles

wat plantaardig was, afgraasden. Het wasnamenlijk dezoo
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vraatzuchtige rups Plusia gamma L. en wel in zoo'nover-

weldigende massa, als ze in Noord-Duitschland wel hoogst

zelden, misschien in iedere eeuw slechts eenmaal, is te zien,

ongeveer gelijk aan die, welke Reaumur in 1735 in een deel

van Frankrijk gezien en beschreven heeft. Overigens ver-

toonden zich die rupsen ook op gelijke wijze, maar in

minder aantal, in de erwtenbedden van de eigen en naburige

„Feldmark"; daar hier de roeken echter niet in hun vrucht-

baar werk, door een mensch, die k\ te wijs wou zijn, werden

gehinderd, waren in deze streken de rupsen spoedig onscha-

delijk gemaakt, terwijl die onv^erstandige boer door een te

vroeg verjagen der roeken van zijn akkers, nauwelijks een

paar schepels erwten oogstte en daarbij nog vanallerslechtste

qualiteit, terwijl hij zonder de rupsenvreterij minstens eenige

wispels (24 schepel) had kunnen hebben, een verlies, dat

des te pijnlijker was, wijl het hem, weliswaar door eigen

schuld, alleen trof in de heele buurt."

Dit zoo levendig vertelde verhaal van Naumann spreekt

geheel voor zich zelf ; ik geloof wel, het zonder commentaar

te mogen laten en wil het trekken van de voor de hand

liggende conclusie gaarne aan de prudentie van den lezer

overlaten.

Ten slotie zou ik nog de vraag willen bespreken of de

roek' zich ook wel aan het rooven van eieren of jonge

vogels bezondigt. Hoewel men veelal kan lezen, dat zulks

het geval zou zijn, meen ik het sterk te mogen betwijfelen.

Allereerst vond ik in de naaste omgeving van roeken-

kolonies menigmaal nesten met eieren of jongen van zang-

vogels, die daar stellig niet zouden worden aangetroffen,

zoo de roeken op nestplundering uit waren. Maar ookheb

ik nog nimmer, in de vrije natuur, een' roek op heeterdaad

op nestroof betrapt, terwijl ik den ekster, de Vlaamsche

gaai en de kraai daar meer dan eens bij verraste.

Ook Naumann schrijft, Deel IV pag. 115, zijner „Natur-

geschichte", van den roek: „Sie raubt niemals andern Vogeln
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weder Eier noch Junge, nach welchen nur jene (Corvus

corone L.) nebst Elstern eine besondere Begierde bezeigen

;

so sah ich z. B. mitten in meiner Kolonie ein Rephuhnernest,

dicht am Stamme eines mit mehralseinem halben Dutzend

Krahennestern besetzten Baumes, ein anderes Mai auf

ahnlichem Standort im Gestriluch das Nest einer Monchs-

grasmiicke ungestOrt und glucklich auskommen und der-

gleichen mehr."

Wanneer ik mijn roek musscheneieren voorlegde, at hij

er vier of vijf achter elkaar op, die hij echter niet door-

slikte, maar in zijn' elastischen keelzak bewaarde. Later

spuwde hij ze weer uit, — ze waren dan nog alle onge-

deerd — , en begon ze dan stuk te pikken en den inhoud

te nuttigen; de schalen at hij mede op.

Naar ik kon opmerken, at hij eieren liever dan brood,

maar insekten liever dan eieren.

Zoo hij al bij gelegenheideenigeschade mogeaanrichten,

geloof ik toch, dat de roek, over 't algemeen, tot de meer

nuttige vogels gerekend mag worden. Rorig, die zulke uit-

voerige rapporten omtrent maag- en kroponderzoekingen

van roeken heeft gepubliceerd i), aarzelt evenmin te consta-

teeren: „dass der von den Saatkrilhen gestiftete Nutzen

den Schaden bei weitem iiberwiegt."

Het decimeeren van roeken-kolonies, dat, ondanks de

bescherming, die de Nederlandsche Wetgever den roek

verleent, nog maar al te vaak voorkomt, mocht op grond

van zulke overwegingen, stellig wel nagelaten worden.

De landbouw zal er niet minder wel bij varen.

Ede, November 1918. J. L. F. de Meijere.

*) Van de roeken, die ROrig tusschen 13 Nov. 18Q7 en 12 Nov.
1898 onderzocht. werden in 234 gevallen resten van insekten
of andere dierlijke organismen in de maag aangetroffen en in
slechts 51 gevallen voedsel van vegetarischen aard. Voor de
periode 13 jVov. — 12 Nov. 1898 waren deze cijfers resp. 547 en
107. Men ziet dus, dat het getal roeken met dierlijk voedsel in
de maag gemiddeld vijf maal grooter is, dan dat met plant-
aardig voedsel. (Dezecijferszijn ontleend aan Naumann-Hennickp:).
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NASCHRIFT BIJ HEX VOORGAANDE ARTIKEL OVER
HEX VOEDSEL VAN DEN ROEK.

Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het

artikel van den Heer de Meijere over het voedsel van zijn

roek; het vormt een belangrijke aanvuUing van het even-

eens zeer interessante artikel van dezen schrijver over den-

zelfden roek, hetwelk voorkomt in „Ardea", Jaargang VII,

afl. 3, bl. 78—93. In het laatstbedoelde artikel wordt niet

gehandeld over het voedsel van den roek ; maar in een na-

schrift wordt daar gezegd:

„Den 3den Juli van dit jaar ging ik mijn kiezersplicht

vervuUen in de openbare school alhier. In het tot stem-

bureau ingerichte schooUocaal zag ik o.a. een gekleurde

plaat, met het onderschrift : „Schadelijke Vogels." Wiezou
meenen, hier de niet bij onze Wet beschermde vogels aan

te treffen — dat zou althans zin gehad hebben — kwam
bedrogen uit. Op deze plaat toch waren op levensgrootte

afgebeeld: de vink, het kneutje, dehuismusch, het kauwtje

en de roek. De roek, van wien Naumann o. m. zegt, op

grond van talrijke maag- en kroponderzoekingen : „Dieser

(ihr Nutzen) is hochst bedeutend",. .. „dass der Nutzen, den

uns die Saatkriihen gewiihren, den Schaden, welchen sie

anrichten, weit iiberwiegt . . .", „erwagt man diesen Nutzen

und rechnet das, was ich schon oben angeftihrt habe, dazu,

so glaube ich, wird man besser gegen die gehassten Krahen

handeln lernen und sie als sehr ntitzliche Geschopfe lieb

gewinnen," wordt hier dus als schadelijke vogel gepresen-

teerd. Zullen we dan nooit opschieten ? Dat leert men den

kinderen op school en den volwassenen (burgers en mili-

tairen) op den landbouwcursus, want de platen dienden eigen-

lijk voor lager onderwijs. Deze plaat was geteekend door

W. K. DE Bruin en uitgegeven bij Wolters te Groningen.

Wie weet hoevele er op onze scholen van in omloop zijn,

en nu, ruim vier jaar na de invoering van de Vogelwet
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komen. Zij leiden tot verkeerde opvattingen bij het kind

en den volwassene, tot wetsovertreding, waanwijsheid en

betweterij, en dat kan toch nimmer de bedoeling van „het

aanschouwelijk onderwijs" zijn.

„In mijn onderhoud met den zeer welwillenden onder-

wijzer hoorde ik o.a., dat de roeken (behalve dan hun

schadelijkheid) aasvreters zijn en dat ze weliswaar soms

muizen eten, maar dat dit dan hoofdzakelijk zieke exem-

plaren zijn, die toch wel spoedig zouden sterven. En ik

hoorde nog veel meer!"

Ik wil hier even mededeelen, dat de door den Heer de

Meijere bedoelde plaat lang v66r de vogelwet 1912 was

uitgevaardigd, werd uitgegeven bij de firma J. B. Wolters

te Groningen, en wel naar mijneaanwijzingenondermijne

leiding, en met een verklarenden tekst van mij. De be-

doelde plaat is No. II van eene uitgave van 12 platen, ge-

titeld: „Schoolplaten van voor den akkerbouw schadelijke

dieren, naar aquarellen van W. K. de Bruin." De „Hand-

leiding bij de platen" geeft bij plaat II de volgende mede-

deelingen omtrent de oeconomische beteekenis dersoorten

van kraaien

:

nAlle kraaiachtigen eten krengen ; verder zoowel plant-

aardig als dierlijk voedsel. Raven, maar ook wel roeken,

vallen soms lammeren, duiven, kippen en eenden aan ; ook

stelen zij alien wel eieren van onze huisvogels. Alle

kraaiachtigen, met name de roeken, eten veldmuizen, maar
gewoonlijk slechts de zwakke en ziekelijke exemplaren, die

men tegen 't einde der plaag soms in zoo groote menigte

aantreft. Door het dooden van nuttige zangvogels, vooral

ook door het uithalen van hunne nesten, worden alle

kraaien in meerdere of mindere mate schadelijk. Maar zij

eten ook vele insekten : meikevers en rupsen halen zij uit

de boomen ; ult den grond halen zij meikeverlarven, rit-

naalden, emelten, grasrupsen, ook vele van de zooschade-



65

lijke veldslakken, en verder regenwormen, die echter in 't

algemeen niet schadelijk, maar als grondverbeteraars, nut-

tig zijn, Als een akker, waar vele insektenlarven huizen,

geploegd wordt, dan ziet men vaak scharen van roeken

den pioeg op den voet volgen.

„De kraaiachtige vogels eten verder uitgezaaide graan-

korrels, erwten, boonen, enz. ; alle zaden 't liefst wanneer

zij bezig zijn te ontkiemen. Ook heeft het graan, dat op 't

land in de aren zit, veel van hen telijden ; en daar zij door

hun lichaamsgewicht de halmen doen knikken, vernielen,

zij veel meer dan zij opeten, Uit de aren der op den akker

staande halmen rooven zij 't meest gerst ; terwijl van 't uit-

gezaaide en kiemende koren tarwe en haver, en vooral mais,

meer van hen te lijden hebben. Ook de erwten plunderen

zij duchtig, als deze nog aan de struiken zitten. Saprijke

vruchten (kersen. pruimen, abrikozen) lusten zij graag ; ook

aardappelen en knollen eten zij.

„Uit hetgeen boven werd medegedeeld blijkt, dat alle

soorten van kraaien zoo^vel nut als schade aanbrengen.

Wat grooter is, nut of schade, laat zich in 't algemeen niet

zeggen. De roek is, omdat hij in zoo groot aantal voorkomt,

het meest voor ons land van belang. De schade, die de

roeken kunnen teweeg brengen, kan zeer groot zijn ; maar

evenmin mag men den nuttigen kant van deze vogels

wegredeneeren. En terwijl alle schade, die de roeken (en

andere kraaien) teweegbrengen, duidelijk genoeg in 't oog

valt, wordt het nut, dat zij doen, niet altijd waargenomen,

en op verre na niet altijd genoeg gewaardeerd.

„ Vooral in streken, waar de meikevers eene telkens weer-

keerende landplaag zijn, is het nut, dat de roeken teweeg

brengen, onberekenbaar groot ; en zonder twijfel staat in

sommige streken het toenemen van de meikeverplaag in ver-

band met het op groote schaal uitroeien der roekennesten." —
In de aankondigingen van mijne „Schoolplaten van voor

den akkerbouw schadelijke dieren", welke men achter in
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vele van de uitgaven van de firma J. B. Wolters vindt,

treft men eene opgave aan van wat er op de 12 verschillende

platen staat. Voor Plaat II is opgegeven
: ,, Vogels, die soms

schade doen (roek, torenkraai, huismusch, ringmusch, kneu,

vink)." Onder Plaat II zelf is echter, bij wijze van ver-

korting, gedrukt: „Schadelijke vogels". Uit den boven door

mij weergegeven verklarenden tekst blijkt echter wel dui-

delijk, dat ik den roek niet zonder meer als een schadelijken

vogel beschouw; integendeel. Evenmin doe ik dat trouwens

de torenkraai, de kneu, de huismusch en de ringmusch en

den vink. En het ware zeker beter geweest, wanneer niet

onder de plaat was gedrukt: „schadelijke vogels", maar in

plaats daarvan: „ Vogels, die soms schade doen", zooals

dat in den verklarenden tekst is geschied.

Het artikel van den Heer de Meijere is buitengewoon

interessant, en geeft vele belangrijke vingerwijzingen voor

hem, die van het voedsel, dat de vogels gebruiken, en van

het nut en de schade, door deze vogels onzen kulturen toe-

gebracht, studie maakt. Op dat gebied valt er nog veel te

onderzoeken.

Maar ik geloof, dat men er zich toch voor moet wachten,

uit wat ee'n bepaalde roek het liefst eet, conclusies te

trekken aangaande wat de roeken in 't algemeen het liefst

als voedsel gebruiken. Ik wil niet beweren, dat bij de ver-

schillende dieren van eene en dezelfde soort de smaken
z66 verschillend zijn als dat bij verschillende menschen,

vooral bij de verschillende „kultuurmenschen", het geval is.

Maar er zijn toch voorbeelden genoeg, die bewijzen, dat

ook bij dieren het eene individu een anderen smaak heeft

dan het andere, en dat ook bepaalde vogelsoorten zich

successievelijk aan een bepaald voedsel kunnen gewennen,

waaraan zij vroeger niet zouden raken. Karl Semper ver-

meldt daarvan in zijn werk „Die natiirlichen Existenzbe-

dingungea der Tiere" (Leipzig, Brockhaus, 1880) verschil-
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lende merkwaardige voorbeelden, ook bij vogels. De
Engelsche natuuronderzoeker John HusreER voedde drie-

teenige meeuwen (Lams tridactyliis) een heelen tijd lang

met zaden, ofschoon visschen en andere zeedieren haar

gewone voedsel zijn. En Edmoxdstoxe deelt mee, dat de

zilvermeeuwen (Larus argentatus) op de Shetland-eilanden

zich in den zomer geregeld met zaden voeden, in den

winter met visschen, terwijl elders deze vogels uitsluitend

dierlijk voedsel gebruiken. De Kia (Nestor mirabilis), die

op Nieuw-Zeeland leeft, behoort tot de papegaaien; zij

voedde zich vroeger met vruchten en vooral met sappen

van planten, maar heeft zich later aangewend, het bloed

van versch geslachte schapen op te likken; ja zelfs is zij

begonnen, bij levende schapen aan toevallig aanwezige

wonden te gaan likken, waardoor zulke wonden niet heelen,

maar door den uitgeoefenden prikkel steeds meer bloed

gaan ultscheiden, zoodat menig schaap er opdenduuraan
dood gaat.

Uit eigen ervaring kan ik nog de spreeuw noemen als

een voorbeeld van een vogel, die onder bepaalde omstan-

digheden voedsel cf^neemt, dat men in 't geheel niet zou

verwachten. Deze vogel eet, zooals bekend is, in hoofdzaak

insekten en.ander dierlijk voedsel; daarnevens ook saprijke

vruchten, zooals kersen, roode en witte aalbessen, moer-

beien en druiv^en. Zaden eten schijnt hij anders nooit te

doen; maar toch kwam het eenmaal voor, dat spreeuwen

zich in groote scharen begaven naar een veld maanzaad

en daarvan de olierijke zaadjes in groote massa's veror-

berden. Ook kon ik enkele malen zwermen spreeuwen

bezig zien, de zaadlobben van beukenkiemplantjes af te

bijten en op te eten.

De merel heeft in den loop der jaren hier te lande lang-

zamerhand haar menu gewijzigd. Vroeger at zij, naast

insekten en andere kleine dieren, wel allerlei bessen en

andere zeer sappige vruchten (kersen, druiven, aardbeien.
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roode bessen); later begonnen de merels ook sappige peren

te eten, en tegenwoordig pikken zij ook appelen en onrijpe

peren uit, —
Ik heb mij hier bepaald tot het vermelden van voor-

beelden van vogelsoorten, die in gegeven omstandigheden

smaak krijgen in of althans zich gaan voeden met geheel

andere spijs dan die, welke zij vroeger gebruikten. Ook

onder de zoogdieren zijn er niet weinige, die hun menu
onder zekere omstandigheden uitbreiden. Aan de Noor-

weegsche kust voeden de geiten zich gaarne met afval van

visch, en Semper (t. a. p. bl. 76) haalt een geval aan van

paarden, die het plotseling in hun hoofd kregen, elken dag

eenige jonge duiven en kippen op te eten. Het is bekend,

dat in sommige streken de herten gaarne, ook wanneer

ander voedsel in voldoende hoeveelheid aanwezig is, toch

de bast van verschillende boomen afhalen om deze op te eten,

terwijl deze dieren in andere, niet eens verafgelegen Streken,

zich niet aan dat misdrijf schuldig maken. Worden nu

herten uit eene streek, waar het „schillen" van boomen

bij deze dieren in de mode is, exemplaren geimporteerd in

eene andere streek. waar zulks niet Voorkomt, dan gaan

daar niet alleen de geimporteerde herten door met schillen,

maar de oorspronkelijk in de laatstbedoelde streek inheem-

sche herten nemen die voor de boomen heel schadelijke

gewoonte over.

In 't algemeen heeft ieder individu van een diersoort zijn

eigen smaak, zijn bijzondere voorliefde voor bepaalde spijzen

;

en onder zekere omstandigheden kan zich die smaak wijzigen.

Soms aapt het eene individu het andere na, probeert ook

eens te eten wat het andere eet, en houdt zich daar aan,

als het hem bevalt. Soms ook dringt de nood, ander voedsel

dan het gebruikelijke te eten, en als dat voedsel niet tegen-

valt en goed bekomt, breidt het dier zijn spijskaart uit.

Een enkel individu, dat afzonderlijk wordt gehouden, leert

natuurlijk niet van andere soortgenooten, zijn menu uit te
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breiden; en vooral een vogel als de roek van den Heer

DE Meijere, die met zooveel toewijding verzorgd wordten

die nooit door den honger wordt gedreven, lets anders te

eten dan hetgeen hij gewoon is, blijft allicht bij het voedsel,

waarvan hij weet dat het naar zijn smaak is. —
In de „Arbeiten der Biologischen Abteilung fiir Land- und

Forstwirtschaft am Kaiserlichen Gesundheitsamte" (ler Band^

S. 361—391), heeft Prof. Dr. G. R5rig zijn waarnemingen

en onderzoekingen omtrent de leefwijze en het voedsel van

de roeken gepubliceerd. Hij onderzocht den maaginhoud van

1523 roeken, die tusschen 13 November 18% en 12 November
1899 in zeer verschillende streken van Noord- en Midden-

Duitschland werden geschoten. Het zou mij veel te ver

voeren, wanneer ik hier een uitvoerig referaat van Rorig's

onderzoekingen wilde geven, die ook door den Heer de

Meijere werden aangehaald. Ik wil hier slechts het eindre-

sultaat van deze onderzoekingen mededeelen. Rorig komt

tot het besluit, dat de schade, die door de door hem onder-

zochte roeken werd aangericht, moet geschat worden op

13.600 Mark jaarlijks, waartegenover een nut staat van

20.400 Mark, zoodat het door ruim 1500 roeken aan den

landbouw bewezen nut de door hen teweeggebrachte schade

per jaar met circa 7000 Mark overtreft. Ik wil hierbij nog

doen opmerken dat Prof. Rorig, hoevvel als zooloog aan de

„Biologische Anstalt" werkzaam, oorspronkelijk landbouw-

kimdige is, zoodat men mag aannemen dat zijne schattingen

niet al te veel van de waarheid afwijken; niet alleen daar

waar hij de waarde opgeeft van de door de roeken van de

velden weggeroofde graankorrels, erwten, boonen, boekweit-

korrels, aardappelen, enz., maar ook daar waar hij taxeert

de vermindering van de opbrengst tengevolge van het

weghalen van het uitgezaaide zaad, waardoor immers het

aantal planten per H.A. geringer wordt ; en eveneens waar
hij de schade begroot, die de muizen, engerlingen, ritnaal-

den en aardrupsen, welke door de roeken zijn gegeten,
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zouden hebben teweeggebracht, als zij in leven waren ge-

bleven. Het spreekt van zelf, dat in jaren als de tegenwoor-

dige, waar de prijs der landbouwprodukten zooveel hooger

is dan in 1900, toen ROrig zij ne onderzoekingen publiceerde,

1500 roeken nog heel wat grooter linantieel voordeel zouden

opleveren dan toen het geval was.

ROrig's onderzoekingen leerden verder, dat in 't voorjaar

en den zomer naar verhouding het minste plantaardig

voedsel door de roeken gegeten wordt : in deze periode des

jaars bestaat gemiddeld de maaginhoud voor 44 a 45 procent

uit plantenvoedsel, tegen 51.6 a 57.1 procent in den herfst en

den winter, Daarentegen worden in het voorjaar en den

zomer naar verhouding de meeste insekten gegeten ; dit

staat stellig in verband met de omstahdigheid, dat in 't vroege

voorjaar het omwerken van de akkers met het oog op de

teelt van zomergewassen, in den nazomer het bewerken

van den grond voor de wintergewassen plaatsgrijpt.

Tengevolge van de omstandigheid, dat de roeken altijd

in groote troepen bij elkaar leven, valt de schade, die zij

teweegbrengen, meer in 't oog dan zulks het geval is bij de

zwarte kraaien en de andere kraaisoorten. Vooral wanneer
groote zwermen roeken op bezaaide velden neerstrijken en

de graankorrels en andere zaden uit den grond halen, doen

zij dat op groote schaal; dan is het noodig, dat men zich

er zooveel mogelijk tegen te weer stelt. Herhaaldelijk had

ik de gelegenheid, waar te nemen, dat de roeken een groote

voorkeur hebben voor graankorrels, die aan 't kiemen zijn,

waarschijnlijk wegens den zoeten smaak, welken deze dan

hebben. Gewoonlijk komen de roeken niet dadelijk op een veld

af, als er pas graan gezaaid is, maar eerst eenigen tijd later, als

de kieming is begonnen; tot zoolang zoeken zij op andere

akkers hun voedsel: 't zij dat zij d^ilr kiemende korrels

zoeken, of dat zij er de in den bodem aanwezige insekten weg-

halen. — Behalve door het oppikken van uitgezaaide zaden

kunnen de roeken zeer veel nadeel doen als zij in zwermen
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in het te velde staande graan vallen ; dan brengen zij niet

alleen schade teweeg, doordat zij melkrijpe of droogrijpe

korrels uit de aren plukken, maar ook doordat zij doorhun
lichaamsgewicht de halmen doen breken. Ook later, als het

graan in liokken op het veld staat, rooven zij veel graan weg.

Uit de onderzoekingen van Rorig volgt, dat de roeken

meer houden van tarwekorrels dan van rogge, meer nog

van gerst; dat men echter het allermeest haver in hun maag
vindt. Echter zijn de haverkorrels, die men in roekenmagen

aantreft, niet uitsluitend als uitgezaaide graankorrels opge-

pikt of van de te velde staande haverplanten of uit de

in hokken staande geoogste haver geroofd; voor een deel

zijn zij afkomstig uit paardemest.

De schade, door de roeken aan onzen graanbouw toege-

bracht, is meer het gevolg van het rooven van melkrijpe of

droogrijpe korrels uit de te velde staande aren en pluimen

en van het weghalen van de in hokken staande geoogste

granen, dan van het wegpikken van de uitgezaaide, ten

deele kiemende graankorrels.

Wat de aardappelen betreft, waarvan Rorig ook herhaal-

delijk de resten in roekenmagen vond, zoo is deze geleerde

dezelfde meening toegedaan als de heer de Meijere, n.l. dat

de roeken vooral die aardappelen stuk hakken en opeten,

welke door engerlingen of ritnaalden zijn aangevreten. De
roeken bemerken de aanwezigheid van deze insekten blijk-

baar aan den achterlijken stand van het gewas; „mogen"
— aldus gaat R5rig voort (t. a. p. bl. 386) — „de roeken

zich daarin hebben vergist, dan zuUen de aardappelen, die

zij eten, toch meerendeels afkomstig zijn van planten, die

een achterlijken groei of eenen slechten stand vertoonen,

doordat zij door de eene of andere ziekte zijn aangetast."

Velden met bieten, koolrapen en knoUen worden volgens

R5RIG in 't algemeen ter wille van de aan de onderaard-

sche deelen levende insektenlarven door de roeken bezocht.

Ook de heer de Meijere vvij,fit daar op in zijn artikel.
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De roeken vermoeden de aanwezigheid van deze larven,

wanneer de bladeren slap hangen. Het laatste is ook bij

gezonde, niet door insekten aangetaste plantjes kortnahet

verpoten het geval; zoo lang bij dergelijke plantjes de bla-

deren nog niet weer zijn opgericht, komen de roeken er

op af en halen ze uit den grond, klaarblijkelijk meenende,

dat zij met planten te doen hebben, aan welker wortels

insekten knagen. Daarom is het noodig, de verplante bieten-

en koolraapplanten gedurende een korten tijd na de ver-

planting tegen deze vogels te beschermen.

De heer de Meijere, hoewel aannemende, dat de roeken

ook wel eens op de akkers erwten uit de peulen halen,

wijst er toch op, dat deze vogels in verschillendegevallen,

waarin men ze van deze euveldaad beschuldigt, niet om de

erwten zelve op de akkers komen, maar om de insekten,

die zich op de erwtenplanten bevinden en deze vernielen.

Hij haalt een belangwekkende mededeeling van Naumann
aan, waarin wordt aangetoond, dat de roeken, wel verre

van de erwten uit de peulen te halen, waarvan zij be-

schuldigd werden, juist daar op groote schaal de gamma-
rupsen verdelgden, die bezig waren, het geheele gewas te

vernielen.

Aangezien de roeken in 't algemeen insekten boven zaden

verkiezen, neem ik zonder eenig voorbehoud het verhaal

van Naumann voor waar aan. Ook andere insekten zuUen

de roeken stellig op de erwtenakkers gaarne eten. Maar
toch zag ik herhaaldelijk, ook den laatsten zomer nog,

massa's roeken bezig, behendig de jonge doperwtjes uit de

peulen te halen, terwijl op de erwtenplanten geen spoor

van insekten te bekennen was, en ook de bekende blad-

rollerrupsjes (Grapholitha pisana, Gr. nebritana) daar niet

binnen de peulen voorkwamen.
Zelfs wanneer de roeken uitsluitend rupsen van de erwten-

planten afzoeken, is hun verblijf op dit gewas nog niet in

ieder opzicht nuttig te noemen, daar zij daarbij het gewas
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vernielen door de twijgjes en de ranken af te trekken; de

kortstammige veld erwten, die zonder rijs worden verbouwd,

worden daarbij door hen geheel platgetreden en vernield.

Heeft men nu met een zoo sterke vermeerdering van de gam-

marups te doen als in 't geval, waarover Naumann schrijft,

dan is het toch nog beter, dat de roeken desnoods het geheele

gewas vernielen, als zij dan maar tevens alle rupsen opvreten

;

want de rupsen van den gammauil vreten behalve erwten-

loof, het loof van bijkans alle kruidachtige gewassen (met

uitzondering van grassen en granen) af, en zij gaan dus van

de erwten, die zij hebben kaalgevreten, op andere akkers

in de buurt over. Maar een zoo massale vermeerdering van

de bedoelde rupsensoort is mij in de bijkans 50 jaren, ge-

durende welke ik mij met de studie van plantenziekten en

-beschadigingen bezig houd, slechts tweemaal voorgekomen.

Gevvoonlijk is de insektenschade op de erwtenakkers niet

zoo groot, dat men de vernieling, die de roeken bij de op-

ruiming der insekten teweegbrengen, er voor ov^er zou

hebben. Bladluizen zijn wel de eenige insekten, die tamelijk

dikwijls een misgewas van de erwten veroorzaken, en

deze zijn te klein voor den grooten roekensnavel.

Wat verder het voedsel van dierlijken oorsprong betreft, de

roek van den heer de Meijere eet zeer gaarne muizen, maar

geen rund- of varkensvleesch. Het is een algemeen verbreide

opinie, dat de roeken zeer veel muizen zouden eten ; en

men vindt die meening dan ook in vele boeken verkondigd.

RoRiG kw^am echter tot een andere conclusie. Hij onder-

zocht den maaginhoud van 1523 roeken, en trof daarin slechts

38 keer resten van muizen aan. Dit resultaat is eveneens

in overeenstemming met wat Knauthe („Monatsschrift

des deutschen V'ereins zum Schutze der Vogelwelt", 1891)

schreef, nl. dat in 1890, wat een echt muizenjaar was, slechts

enkele roeken vlijtig op deze vraatzuchtige knaagdieren jacht

maakten, terwijl verreweg de meesten er de voorkeur aan

gaven, zich naar het in hokken staande graan te begeven
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en zich daar aan de korrels te goed te doen. Hier vinden

wij een duidelijk bewijs van verschil in smaak bij de ver-

schillende individu's van de soort roek. Van een en den-

zelfden zwerm, die op een bepaald stuk land neerslaat,

trekken de meesten naar het in hokken staande graan, ter-

wijl sommigen, die blijkbaar voor muizen een bijzondere

voorkeur hebben, van de gemakkelijkste wijze om voedsel

machtig te worden, afzien en zich de moeitegetroosten, de

kleine knagers te gaan vangen.

Ikzelf heb in muizenjaren herhaaldelijk te Warffum en te

Wageningen de roeken aan 't werk gezien: maar nooitzag

ik ze muizen vangen dan in 't najaar, en altijdkort voor de

muizenplaag plotseling van zelf ophield. 't Is algemeen be-

kend dat men doorgaans in muizenjaren tot in den nazomer

of 't najaar het aantal muizen voortdurend ziet toenemen,

totdat in eens bijkans alle muizen verdwenen zijn. Zij zijn

ook zonder dat de invallende koude ze daartoe noopte, in

den grond weggekropen; en weldra zijn ze daar doodge-

gaan. Dit plotseling eindigen van een muizenplaag moet in

hoofdzaak worden toegeschreven aan het optreden van een

besmettelijke ziekte, de „muizentyphus", die volgens de

onderzoekingen van Loffler een bacterieele ziekte is. Ook
aan andere' kwalen kunnen de veldmuizen, als ze op het

toppunt van hare vermeerdering zijn gekomen, ten offer

vallen. Eene huidziekte, vevooTzsLokX. dioor Achorion Schoen-

leinii of eene daarmee nauw verwante zwam, kan ze aan-

tasten, en verder kunnen verschillende dierlijke parasie-

ten, als mijten en luizen zich sterk op hen vermeerderen.

De door herhaalde worpen gedurende den zomer verzwakte

veldmuizen schijnen tegen 't najaar bijzondervatbaarte zijn

voor den aanval van verschillende plantaardige of dierlijke

parasieten. En terwijl in een echt „muizenjaar" in den na-

zomer of 't begin van het najaar de grond noga. h. w. leeft

van muizen, schijnen deze korten tijd daarna bijkans alle

door een tooverslag verdwenen: zij zijn ziek geworden, in
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den bodem weggekropen en daar gestorven. En zooals ik

reeds boven vermeldde: vvanneer ik roeken in eenigszins

belangrijke mate veldmuizen zag verdelgen, was dat altijd

hoogstens een 14 dagen voor het plotseling verdwijnen

dezer knagers; het waren dus blijkbaar veldmuizen, die

—

althans in verreweg de meeste muizenjaren — reeds ten

doode waren opgeschreven. In ieder geval schijnen de

roeken als muizenvangers geen zeer groote oeconomische

beteekenis te hebben.

Krengen en doode dieren worden door de roeken veel

minder gegeten dan door de zwarte kraaien ; het verwondert

mij dan ook niet, dat de roek van den Heer de Meijere

niet bij voorkeur rund- en varkensvleesch eet, "noch rauw
noch gekookt, en dat hij ook om een dooden vogel niet

veel geeft. — Levende zoogdieren en vogels eten de roeken

liever dan doode exemplaren. Hazen en konijnen, ja zelts

lammeren vallen zij nu en dan aan, zoo ook verschillende

van onze huisvogels, zooals duiven, kippen, eenden, fa-

santen; en ook in 't wild levende vogels. Toch treedt het

eten van zoogdieren en vogels bij de roeken geheel op den

achtergrond tegenover het eten van insekten.

Over het rooven van eieren en jonge vogels door roeken

nog een enkel woord. De Heer de Meijere betwijfelt sterk

of de roek zich daaraan in de vrije natuur wel ooit schuldig

maakt ; en Naumann schrijft positief, dat de roek nooit jonge

vogels of eieren uit het nest haalt. Rorig maakt echter

(t. a. p. bl. 387) wel degelijk melding van het rooven van

eieren van patrijzen, wilde eenden en fasanten en (t. a. p.

bl. 388) van het uithalen van nesten van kleine in. 't wild

levende vogels door roeken. Echter schijnt dat toch niet

heel veel voor te komen. Dit is wel zeker dat de zwarte

kraai veel meer vogelnesten uithaalt en eieren rooft van

de roek. Toch heb ik indertijd te Warffum de gelegen-

heid gehad, waar te nemen, dat een roek eieren van ge-

wone tamme eenden bemachtigde. Een paar malen zag ik
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een roek, weggescholen in de buurt van een eendenest,

geduldig wachten tot de eend, na het leggen van haar ei,

weer het nest verliet; plotseling kwam dan de roek te

voorschijn en pikte het ei aan, om vervolgens inhoud en

schaal te verorberen.

De roek van den Heer de Meijere eet nooit regenwormen

of slakken. Ook ik zelf heb nooit gezien dat een roek dit

deed. Maar ROrig (t. a. p. bl. 390) maakt melding van maag-

onderzoekingen van roeken, ingesteld door Professor Prae-

TORius, die het volgende schrijft: „Van de 40 onderzochte

exemplaren had de helft niets anders in de maag dan

rupsen, meikevers en andere torren, engerlingen, regen-

wortnen en slakken."

Ik heb de vrijheid genomen, het bovenstaande aan het

hoogst belangrijke artikel van den Heer de Meijere toe te

voegen, om aan te toonen, dat niet alle roeken, wat het

door hen gebruikte voedsel betreft, zich precies zoo gedragen

als die €€ne roek, wiens gedrag zoo nauwkeurig door den

schrijver werd nagegaan. Maar hoewel de eene roek zich, ook

wat zijne voeding betreft, wel wat anders gedraagt dan

de andere, ben ik het toch geheel met den Heer de Meijere

eens, dat het nut, hetwelk de roeken in 't algemeen ons

toebrengen, de schade verreweg overtreft. Toch kan die

schade soms heel belangrijk zijn, zoodat het raadzaam kan

wezen, dat de landbouwer zijne maatregelen daartegen

neemt. Over die maatregelen wil ik hier echter voorloopig

niet uitvveiden.

J. Ritzema Bos.

Wageningeu, Februari 1919.



BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE WERKING DER
BORDEAUXSCHE PAP OP DE AARDAPPELPLANT.

Het is van algemeene bekendheid, dat de Bordeauxsche

pap niet alleen inwerkt op de Phytophthora infestans, die

de gewone aardappelziekte veroorzaakt, maar ook op de

aardappelplant zelve.

Wat de werking van deze pap op de zvvam betreft, kan

het volgende worden opgemerkt: de Bordeauxsche pap

doodt niet het m3'celium, dat zich in het aardappelblad

bevindt; evenmin de zich buiten op het blad bevindende

conidiendragers en conidien, maar alleen het protoplasma

van de kiembuis, die zich uit de kiemende conidie of uit

de kiemende zwermspore ontwikkelt. Men stelt zich meestal

de zaak aldus voor. In de Bordeauxsche pap is de giftige

koperverbinding aanwezig in onopgelosten vorm; zij kan

dus niet in gave bladeren binnendringen, en evenmin kan

zij binnendringen in de van een betrekkelijk dikken wand
voorziene conidiendragers en conidien. Ook niet in de zvverm-

sporen, die zich in droppels water bewegen, welke op de

met een laagje Bordeauxsche -pap bedekte bladeren liggen.

Wanneer een zwermspore of een conidie op een bespoten

blad tot kieming komt, groeit vandaar uit eene kiembuis

over de bladoppervlakte been. Omdat de wand van die

kiembuis zeer dun is, is zij geheel doortrokken met de zwak
zuur reageerende vloeistof, welke in den inhoud van de

kiembuis aanwezig is. Deze zure vloeistof komt dus in

onmiddellijke aanraking met de onoplosbare koperverbin-

ding, welke in eene opgeloste verbinding overgaat, en als

zoodanig den protoplast van de kiembuis binnentreedt

en dezen doodt. Ook neemt men wel aan dat hetkoolzuur

van de lucht of wel dat, hetwelk bij de ademhaling der

bladeren wordt gevormd, de in de opgedroogde Bordeaux-

sche pap aanwezige onoplosbare koperverbinding zou om-



zetten in oplosbare basische kopercarbonaten. Zeker is

het laatste woord in deze quaestie nog niet gesproken. —
Ik wil hier nader handelen over de vraag betreffende

de inwerking van de Bordeauxsche pap op de aardappel-

plant zelve. Men neemt meestal aan dat deze de levende

weefsels van bladeren en Stengels der planten alleen dan

doet afsterven, wanneer deze deelen vooraf gewond zijn,

bijv. door steken of vreterij van insekten, door den wind

of door het zich bewegen van menschofdierover het veld.

Dat laat zich immers wel hooren. De zich op de bladeren

bevindende onopgeloste koperverbinding toch dringt waar-

schijnlijk niet door in de cellen der bladeren: de dikke

cuticula beschermt de protoplasten der cellen tegen even-

tueel door de inwerking van koolzuur daaruit ontstane

oplosbare koperverbindingen. Vertoonen echter de bladeren

versche wonden, dan kunnen eventueel ontstane opgeloste

koperverbindingen door de bij de verwonding bloot gekomen
dunne wanden der inwendig gelegen plantencellen heen-

trekken, of kan het zwak zuur reageerende plantensap, dat

de celwanden doortrekt, oplossend werken op de nog on-

opgeloste koperverbindingen, Deze dunwandige blootlig-

gende cellen van de aardappelbladeren gedragen zich dan
precies als de kiemdraden, die zich uit de Phytophthora-

sporen ontwikkelen.

Toch zijn er waarnemingen gedaan, waaruit schijnt te

blijken, dat ook niet gewonde bladeren van de Bordeauxsche
pap nadeel kunnen ondervinden. Ik doel hier niet op de

zoogenaamde „brandvlekken", welke er door kunnen worden
veroorzaakt; daarbij is sprake 6f van verwondingen6f van
de rechtstreeksche inwerking der zonnestralen, die door de
op de bladeren liggende papdroppels als door een lens naar
elkaar toe worden gebroken.

Bij proefnemingen, in 1907 ingesteld door Kirchner \

») „ZeitschFift fUr Pflanzenkrankheiten", 1908. S. 65.



ontvvikkelde zich van de bespoten aardappelplanten het loof

minder sterk dan dat van de niet bespoten planten ; de

bladeren der bespoten planten waren eenigszins gebogen,

kroes. Hier en daar ging een blad of een bladvin dood.

Ook Aderhold ^, Hendrick ~) Bain ^), Grandall *), Groth »),

en anderen spreken van beschadiging door de bespuiting

met Bordeauxsche pap; Morse, Stewart en vele anderen

namen geenerlei beschadiging van dezen aard waar.

De meesten van de schrij vers, die beschadiging meenden

te constateeren tengevolge van bespuiting met Bordeauxsche

pap, nemen aan dat deze het gevolg zou zijn van het

binnendringen in de bladweefsels van kleine hoeveelheden

op de een of andere v^ijze in oplossing geraakte koperver-

binding. Of merkbare schade wordt teweeggebracht of

niet, zou afhangen van de soort en varieteit van planten,

van de dikte der cuticula, alsook van de weersgesteld-

heid.

Met stelligheid is eigenlijk niet veel bekend omtrentden

aard van den invloed der Bordeauxsche pap op de be-

spoten planten ; hoewel het wel algemeen bekend is, dat

deze laatsten meer intens groen zijn en ook langer groen

blijven dan niet bespoten planten.

RuMM heeft het eerst de meening uitgesproken ^) dat de

werking van de Bordeauxsche pap niet alleen zou berusten op

den directen invloed, dien zij heeft op dezwam en dus op het

optreden der ziekte, maar ook op een prikkel, dien zij op de aard-

appelplant zelve zou uitoefenen. Deze werking komt, naar

1) Jahrbuch fur angewandte Botanik''. 1903. S. 12.

') „Bulletin No. 228. Agr. exp. Station Geneva", pag. 107.

3) ..Bulletin No. 2. part 14. Aorr. exp. Station. Tennessee.
*) ..Bulletin 135, Agric. exp.'Station Illinois'', p. 201. Dit bul-

letin staat niet te mijner beschikking; ik lees den hoofdinhoud
in HoLLRUNG „Die Mittel zur Bekiimpfung von Pflanzenkrank-
heiten", 2e druk. biz. 139.

^) Bulletin 232. Agr. exp. Station New Jersey.
*) ..Berichte der "^deutschen botanischen Gesellschaft," 1893,

Bd. 11, S. 79-93.
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zijne opvatting, neer op eene vermeerdering van het chlo-

rophyll in de weefsels der bladeren. Daar Rumm echter door

spektroskopisch onderzoek in de bespoten bladeren geen

koper kon aantoonen, sprak hij van een door de koperverbin-

ding op de plant uitgeoefenden „chemotaktischen" prikkel,

waardoor de chlorophyllvorming zou worden vermeerderd.

Het spreekt echter vanzelf, dat wij door de invoering van de

benaming „chemotaktische prikkel" niets verklaren. In eene

latere publicatie ging Rumm ^) nog een stap verd^r, waar

hij verklaarde, dat de werking der Bordeauxsche pap bij

de bestrijding van plantenziekten niet in de eerste plaats

zou berusten op de inwerking van deze pap op de ziekte-

verwekkende zwam, maar wel op de inwerking ervan op

de plant zelve, die daardoor minder vatbaar voor de aan-

tasting der zwam zou worden. Ik moet echter daarbij

dadelijk doen opmerken dat die mindere vatbaarheid voor

aantasting, welke de plant door de bespuiting zoukrijgen,

dan toch slechts van geheel lokalen aard zou zijn, en wel

alleen op die bladeren en Stengels zou werken, waarover

de Bordeauxsche pap uitgespoten werd ; want na eene

bespuiting met deze pap blijven wel de bespoten boven-

aardsche deelen in 't algemeen voor de aardappelziekte

gevrijwaard, maar niet de na de bespuiting zich vormende
nieuwe scheuten en bladeren; vandaar dat herhaalde be-

spuitingen noodigzijn om het gewenschte resultaat te krijgen.

— Ook Frank en Kruger ") schreven het groote chloro-

phyllgehalte der met Bordeauxsche pap bespoten bladeren

toe aan een prikkel, die door de koperverbindingen zou

worden uitgeoefend, en wezen er op, dat de chlorophyll-

toename in de bladeren eene sterkere assimilatie tengevolge

zou moeten hebben, waardoor de plant krachtiger zou worden

*) „Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft", 1895, Bd
13, S. 182-192.

*) „Arbeiten der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft", No. 2.
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en aldus meer weerstand aan schadelijke invloeden zou

kunnen bieden.

Aderhold ^) meende aanvankelijk, dat het intens groen

worden der bladeren na de bespuiting met Bordeauxsche

pap moest worden toegeschreven aan het feit dat in het

aangewende kopervitriool bijkans altijd wat ijzervitriool als

verontreiniging aanwezig is ; maar hij is later op deze ver-

klaring teruggekomen.

Ook heeft Ewert -) aangetoond, dat de chlorophj^Uop-

hooping in de bladeren niet met een vermeerdering van de

assimilatie, maar juist met eene vermindering van deze

functie gepaard gaat ; hij beweert dat de overvuUing der

bladcellen het gevolg zou zijn van gebrekkige zetmeelvor-

ming in de bladeren, welke zou worden veroorzaakt door

de ongunstige werking van de koperzouten op de diastase-

vorming.

Clinton ^) beschouwde de aanwezigheid van de opge-

droogde Bordeauxsche pap als oorzaak van verstopping der

huidmondjes en dus van vermindering der transpiratie.

Weiss ^) was de eerste, die er op wees, dat de bedekking

der bladeren met opgedroogde Bordeauxsche pap de blade-

ren beschaduwt en dat dit van invloed moet zijn op de

assimilatie. Aanvankelijk werd door de vakmannen aan

deze bewering weinig waarde gehecht; Aderhold^) bijv.

maakt er in zijn artikel „Der heutige Stand unserer Kennt-

nisse iiber die Wirkung und Verwertung der Bordeaux-

briihe als Pflanzenschutzmittel" slechts even melding van

„der Merkwiirdigkeit halber."

1) „Centralblatt fUr Bacteriologie und Parasitenkunde", 2e Ab-
teilung. 1899. S. 217.

-) ..iTandwirtschaftliche JahrbUcher'', 1905, S. 233.

^) Jaarboek van Connecticut. 1911, pag. 739.
"») „Lehrbuch der Krankheiten und Beschadigungen unserer

Kulturgewachse", Stuttgart, 1901, S. 19.

5) ..Jahrblicher der Vereinigung der Vertreter der angewand-
ten Botanik" (ler Jahrgang, 1903, S. 30).
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Eerst ScHANDER ^) en Ewert -) hebben omtrent den in-

vloed der beschaduwende werking van de op de bladeren

klevende Bordeauxsche pap nadere onderzoekingen inge-

steld. Zij kwamen tot de conclusie. dat de bespuiting met

Bordeauxsche pap de assimilatie der planten vermindert

en dientengevolge ook de opbrengst doet achteruit gaan.

Echter leerde de praktijk dat zulks niet altijd het geval

is. Door vele waarnemers en proefnemers werd juist een

grootere opbrengst geconstateerd bij aardappelplanten, die

bespoten waren met Bordeauxsche pap, dan bij dezulke,

die niet waren bespoten. Nu moest echter in vele gevallen

de meerdere opbrengst na bespuiting worden toegeschre-

ven aan het wegblijven of het minder ernstig optreden

van de aardappelziekte op de bespoten perceelen, waar-

door op deze laatste het loof veel minder vroeg afstierf en

derhalve de assimilatie veel langer werd voortgezet. In

jaren, waarin de ziekte geheel of zoo goed als geheel weg-

bleef, was blijkens sommiger ervaring de opbrengst van

de onbespoten perceelen het grootst. En dezelfde waarne-

mer deed soms het eene jaar in dit opzicht andere ervaringen

op dan het andere jaar.

Een meer nauwgezet onderzoek omtrent den invloed

der bespuiting op de assimilatie der aardappelplanten, en

dus op de opbrengst, werd ingesteld door Kirchner.^) Deze
verzamelde vooreerst uit de literatuur de resultaten van
alle hem bekend geworden proefnemingen betreffende de

opbrengst van bespoten aardappelplanten tegenover die

van niet bespoten planten: in dier voege echter, dat alleen

rekening gehouden werd met zulke gevallen, waarin geen
of bijkans geen Phytophthora-aardappelziekte optrad, en

op zulke terreinen, waar ook van andere aardappelziekten

geen of weinig sprake was, daar deze soms zeer onregel-

^) „Land\virtschaflliche Jahrblicher", 1904, 517, 584.

,) „LandwirtschaftlicheJahrblicher", 1905, S. 233-310; „Berichte
der deutschen botanischen Gesellschaft", 1905; id. 1906, S. 199,

=») ..Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten", 1908, S. 65.
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matig verspreid op het veld voorkomen, en dus op de

opbrengst van verschillende voor de proefneming gebruikte

perceelen grooten invloed zouden kunnen uitoefenen. Hij

onderscheidde bij de door hem gerefereerde proefnemingen

drie groepen

:

P. zulke, waarbij de opbrengst der met Bordeauxsche

pap bespoten aardappelplanten geringer was dan die der

niet bespoten planten;

2°. zulke, waarbij de wel bespoten planten op alle of

althans op een gedeelte der perceelen meer opleverden

dan de niet bespoten planten, maar waar dit moest of

althans kon worden toegeschreven aan de verlenging van

den levensduur van het loof der bespoten aardappelplanten;

3°. zulke, waarbij de wel bespoten planten op alle of

althans op een gedeelte der proefperceelen eene grootere

opbrengst gaven, zonder dat het bleek dat de oorzaak kon

worden toegeschreven aan het langer groen blijven van

het loof bij de bespoten planten.

Uit het door Kirchxer samengestelde overzicht der door

verscheidene proefnemers verkregen resultaten bleek, dat

van eene vermeerdering van de opbrengst der bespoten

aardappelplanten in deze gevallen, waarin geen aardappel-

ziekte optrad of waarin die ziekte zich hoogstens in zeer

geringe mate en zeer laat vertoonde, — behoudens heel

weinige uitzonderingen — alleen dan sprake was, wanneer

het loof der bespoten planten veel langer groen bleef dan

dat van de niet bespoten planten; zoodat devermeerderde

opbrengst moest of althans kon worden toegeschreven aan

de verlenging van de periode, waarin de assimilatie der

bladeren plaats vond.

Dit resultaat der door Kirchner met elkaar vergeleken

proefnemingen van anderen was echter geenszins in over-

eenstemming met de meening van vele practici, die wel

degelijk ervan overtuigd waren, dat de aanwending van

Bordeauxsche pap op aardappelvelden de assimilatie vaak



84

bevordert en dus ook de opbrengst verhoogt, 66k wanneer

de tengevolge van de bespuiting langer groen gebleven

planten tegelijk met de vroeger afgestorvene, niet bespoten

planten werden gerooid. Ook de gunstige resultaten, bij

de bespuiting van den wijnstok gekregen in jaren, waarin

de Peronospora viticola niet optreedt, wezen Kirchner er

op, dat de aanwending der Bordeauxsche pap toch wel

degelijk de assimilatie zal moeten kunnen verhoogen en de

opbrengst vermeerderen.

Kirchner nam nu in de jaren 1904, 1905 en 1907 een

aantal proeven om de bedoelde quaestie tot klaarheid te

brengen. Het ligt niet in mijne bedoeling, hier de door

hem genomen proeven en de door hem verkregen resul-

taten uitvoerig te bespreken. Het zij genoeg het volgende

te vermelden. In 1905 was de opbrengst van al de be-

spoten perceelen belangrijk hooger dan die van het niet

bespoten perceel: wanneer die van het niet bespoten

perceel op 100 Kilogrammen werd gesteld, was die van
het met eene 3 procentige Bordeauxsche pap bespoten

perceel 109.9, van het met 2 procentige pap bespoten

perceel 115.4, van het met 1 procentige pap bespoten perceel

121,1, van de met ^/.j procentige pap bespoten perceel

112,1. Omtrent de weersgesteldheid in den zomer 1905

vermeldt Kirchner niets; maar uit het wel door hem ver-

melde feit, dat van Phytophthora-zxekie geen spoor tezien

was, volgt wel dat de zomer vrij droog moet zijn geweest.

In 1907 was de zomer koel en zeer weinig zonnig. Toen
was de opbrengst op de niet bespoten velden veel hooger

dan op de bespoten velden; op het eene perceel was
de verhouding 100 K.G. op de niet bespoten velden tegen

61,7 K.G. op de bespoten velden, op het andere 100 tegen 76.

In 1904 werden op de verschillende proefveldjes ver-

schillende resultaten verkregen : in de meeste gevallen was
de opbrengst van de niet bespoten perceelen iets hooger,

de verschillen waren echter gering. Maar Phytophthora
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bleef niet geheel uit, en sommige perceelen waren nog al

aaa de schaduw van boomen blootgesteld. Conclusies

konden in dit geval niet worden getrokken.

Ofschoon nu de verkregen resultaten alleen in 1905 en

1907 vrij sprekend waren, meent Kirchxer toch hieruit

en uit zijn verdere ervaringen de volgende conclusie te

kunnen trekken:

^Wanneer een zoodanige invloed der beschaduwing vast

staat, terwijl de opgedroogde Bordeauxsche pap de inten-

siteit van het licht, dat op de assimileerende bladcellen

inwerkt, vermindert, kan er niet aan worden getwijfeld,

dat in jaren, waarin donker weer en bespuiting samen-

werken, eene vermindering van de gevormde assimilatie-

produkten moet plaatsgrijpen. In zeer zonnige jaren zal

deze nadeelige werking uitblijven, of — wanneer onder

te sterke belichting eene beschadiging aan het chlorophyll

mocht plaatsgrijpen — zal zelfs het tegendeel gebeuren.

Verdere onderzoekingen zijn noodig om in bijzonderheden

den invloed van de verschillende factoren, misschien ook

het verschillende gedrag van de verschillende soorten, vast

te stellen".

„De intensief groene kleur van het aardap-

pelloof bij bespoten planten isalshet gevolg van de bescha-

duwing door de Bordeauxsche pap bij intensiefzonlicht op

te vatten. ^) Wiesner -) toonde aan, dat jonge bitterkers-

planten bij minder heldere verlichting donkerder groen

worden dan bij helle verlichting".

„Ofschoon waarschijnlijk een houtgewas als de wijnstok

zich onder de hier besproken omstandigheden anders ver-

houdt dan da aardappelplant, zoo is het toch zeer gewenscht

^) Dat het chloroph\il door sterke inwerking van hetdirecte
zonlicht onlleed wofdt, ward reeds door Julius Sachs aange-
toond. (Zie diens „Handbuch der Experimentalph3'siologie der
Pflanzen", 1865, biz. 13-17.)

*) Wiesner, „Der Lichtsgenuss der Pflanzen" Leipzig 1907,

S.235.
^
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dat de invloed der bespuiting met Bordeauxsche pap op de

assimilatie van de wijnstokbladeren, onder inachtneming

van de bij de aardappelplant opgedane ervaringen, opnieuw

worde onderzocht. In ieder geval speelt de verlenging van

den levensduur van het loof bij met Bordeauxsche pap be-

spoten planten, welke volgens de ingestelde onderzoekingen

het gevolg kan zijn van de vermindering der transpiratie, bij

den wijnstok en de ooftboomen in physiologisch en oecono-

misch opzicht een grootere rol dan bij de aardappelplant." —

Teneinde na te gaan, of de Bordeauxsche pap — afgezien

van hare werking op de zwam der aardappelziekte — al

dan niet in hoofdzaak door de beschaduwing van het loof

op de aardappelplant inwerkt, werden door mij in den zomer

van 1918 eenige proeven genomen, waarbij ik bespuitingen

uitvoerde niet alleen met Bordeauxsche pap 1V2%^) maar
ook met kalkmelk (2 o/o). Werkt de eerstgenoemde pap op

de plant in hoofdzakelijk door de beschaduwing van het

loof, dan moet de kalkmelk gelijksoortige resultaten geven

als de Bordeauxsche pap.

Op alle perceeltjes werden de bespuitingen met Bordeaux-

sche pap en met kalkmelk tweemaal uitgevoerd : de eerste

maal op 21 Juni, en de tvveede maal op 24 Juli.

Ik gebruikte voor mijne proeven als poters Red Star: eene

als varieteit, die algemeen voor onvatbaar of althans zoo goed

onvatbaar voor de door Phytopthora infestans veroorzaakte

aardappelziekte wordt gehouden. Reeds in vorige jaren was
ook mij bij de teelt van deze varieteit gebleken dat zij

inderdaad wel niet geheel onvatbaar, dan toch betrekkelijk

zeer weinig vatbaar is. Dit bleek ook weer in 1918. In den
voorzomer was het weer droog en zonnig; toen trad in 't

') Onder eene IVs procentige Bordeauxsche pap versta ik eene
Bordeauxsche pap, bij de vervaardiging waarvan gebruikt wordt
ly, K.G. kopervitriool op 100 Liter water. De hoeveelheid toe-
gevoegde kalk bedroeg in dit geval ^U K.G. op de 100 Liter.
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geheel geen aardappelziekte op. Eerst later in 't seizoen

werd het nat weer, en toen vertoonde zich de ziekte nog

in vrij sterke mate, althans in de omstreken van Wageningen

;

in dien tijd — in 't laatst van September en in October —
bleven ook mijn Red Star's niet geheel vrij van de ziekte,

hoewel deze toch in zoo geringe mate voorkwam dat zij op

de opbrengst geen invloed van eenige beteekenis kon heb-

ben. En in elk geval, als zij invloed heeft gehad, dan zouden

de met Bordeauxsche pap bespoten perceeltjes toch van dien

invloed minder moeten hebben geleden dan de met kalkmelk

bespoten perceeltjes, en zou dus de opbrengst van de eerste

veldjes minder door de aardappelziekte achteruit gezet

moeten zijn dan die van de andere.

De perceeltjes, die ik voor de proefneming ter dispositie

had, waren niet buitengewoon geschikt daarvoor, P wijl

sommige ervan op bepaalde gedeelten van den dag doornabij-

staande boomen vrij sterk beschaduwd werden, en 2^ wijl niet

overal de voorvrucht dezelfde geweest was. De bemesting

was op alle perceelen gelijk (stalmest). Overigens werden

de proeven zoo genomen, dat telkens de opbrengst van

eenige rijen onbehandelde, eenige rijen met kalkmelk be-

spoten en eenige rijen met Bordeauxsche pap bespoten

planten op een zooveel mogelijk aan de zelfde invloeden

blootgesteld perceel met elkaar werden vergeleken.

Nog zij opgemerkt, dat op mijne proefveldjes sommige

planten werden aangetroffen, die in zeer geringe mate leden

aan bladrolziekte. „Stekelkoppen" daarentegen vertoonden

zich daar in het begin zeer vele ; maar de meeste door laatst-

bedoelde ziekte aangetaste planten groeiden er spoedig fiink

doorheen. Slechts een zeer gering aantal bleef gedurende

het geheele seizoen klein. Alle planten, die door bladrol-

ziekte of door de ziekte der „stekelkoppen" niet totdenor-

male ontwikkeling kwamen, werden apart geoogst; en de

opbrengst van deze werd bij de vergelijking buiten rekening

gelaten. Waar ik in het onderstaande spreek van de op-
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slechts de opbrengst van nonnaal ontivikkelde planten.

De volgende resultaten werden verkregen.

Perceel A.

[Aan de Westzijde en de Zuidzijde stond een pronkboonen-

haag ; aan de Zuidzijde stonden bovendien nog sparreboomen

en twee rijen stokboonen].

Onbehandeld.

4 rijen, 98 pollen, brachten op 67 Vs K.G. aardappelen, dus

per pol 0.688 K.G.

Bespoten met kalkmelk.

4 rijen, 105 pollen, brachten op IO2V2 K.G. aardappelen,

dus per pol 0.976 K.G.

Bespoten met Bordeanxsche pap.

4 rijen, 83 pollen, brachten op 89 K.G. aardappelen, dus

per pol 1.072 K.G.

Perceel B.

[Aan de Westzijde stond een pronkboonenhaag, waarachter

sparreboomen].

Onbehandeld.

2 rijen, 36 pollen, brachten op 36 K.G. aardappelen, dus

per pol 1 K.G.

Bespoten met kalkmelk.

2 rijen, 33 pollen, brachten op 371/2 K.G. aardappelen, dus

per pol 1.136 K.G.

Bespoten met Bordeauxsche pap.

2 rijen, 33 pollen, brachten op 3573 K.G. aardappelen, dus

per pol 1.075 K.G.

Perceel C.

[Geen beschaduwing door boomen in de buiirt].

Onbehandeld.

31 pollen, brachten op 44 K.G., dus per pol 1.419 K.G.

Bespoten met kalkmelk.

31 pollen, brachten op 48Vj K.G., dus per pol 1.564 K.G.
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Bespoten met Bordeanxsche pap.

36 pollen, brachten op 5IV2 K.G., dus per pol 1.43 K.G.

Perceel D.

[Aan de Zuidzijde stonden vlak naast de aardappelen:

boomen en struiken].

'Onhehandeld.

25 pollen, brachten op 22\/o K.G., dus per pol 0.9 K.G.

Bespoten met kalkmelk.

24 pollen, brachten op 203/4 K.G., dus per pol 0.989 K.G.

Bespoten met Bordeauxsche pap.

34 pollen, brachten op 291/2 K.G., dus per pol 0.867 K.G.

Men ziet dus, dat in 7 algemeen de opbrengst der met

kalkmelk bespoten veldjes het hoogst was; dat daarop

volgde die der met Bordeauxsche pap bespoten veldjes;

terwijl die der onbehandelde veldjes bij de opbrengst der

behandelde perceelen achterbleef.

De hoogere opbrengst, die de met kalkmelk bespoten

veldjes leverden dan de met Bordeauxsche pap bespoten

veldjes, valt nog des te meer in het oog, daar op de

laatstbedoelde veldjes de planten langer groen bleven,

en in verband daarmee 14 dagen a 3 weken later geoogst

werden, derhalve langer tijd hadden om te assimileeren.

Ik veroorloof mij nog de volgende opmerkingen.

Perceel A. Aan de Zuidzijde van dit perceel stonden

achtereenvolgens: eene rij sparreboomen, daarachter, op

eenigen afstand, een pronkboonenhaag en daarop volgden

twee akkers met hoog opgaande stokboonen. Het daaraan

grenzende veldje aardappelen, dat onbehandeld was ge-

bleven, kreeg natuurlijk van die hoog opgaande gewassen

de meeste schaduw; het daarop volgende met kalkmelk

bespoten veldje kreeg iets minder schaduw ; het verst afge-

legen veldje kreeg geen of zeer weinig schaduw. Op het

eerstbedoelde v^eldje (onbehandeld) was de opbrengst per

pol zeer laag (0.688 K.G.), op het tweede veldje (met kalk-
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melk bespoten) hooger (0.976 K.G.) op het derde veldje (met

Bordeauxsche pap bespoten) het hoogst (1.072 K.G.) Op dit

perceel A moet de betrekkelijk niet hooge opbrengst zeker

worden toegeschreven aan den nadeeligen invloed van de

schaduw der hoog opgaande gewassen ; en dat de opbrengst

van het onbehandelde veldje naar verhouding zoo h^el

gering was, is stellig daarin gelegen, dat dit veldje vlak

bij de veel schaduwgevende hoogopgaande boonen en stok-

boonen gelegen was. Toch is het opvallend, dat het tweede

veldje (met kalkmelk bespoten), hoewel heel wat meer in de

schaduw liggend dan het derde veldje (met Bordeauxsche

pap bespoten), per pol toch slechts zeer weinig minder op-

bracht dan dit laatstgenoemde veldje (0.976 tegen 1.072 K.G.).

Perceel B werd niet door hooge gewassen beschaduvvd.

Ongeveer aan de Westzijde stond een pronkboonenhaag,

waarachter sparreboomen. Voor zoover deze hooge gewassen

de zon tijdens haren gang naar 't Westen nog eenigszins

beschaduwden, was deze invloed opalle veldjesgelijk. Hier

leverde het met kalkmelk bespoten veldje per pol een niet

onbelangrijk hoogere opbrengst dan het onbespoten veldje

(1.136 K.G. tegen 1 K.G.) en ook dan het met Bordeauxsche

pap bespoten veldje (1.136 K.G. tegen 1.075 K.G.).

Perceel C. Geen beschaduwing van boomen.

De opbrengst was het hoogst waar de planten. met
kalkmelk waren bespoten (1.564 K.G.); minder waar met

Bordeauxsche pap was gespoten (1.43 K.G.); nog weer lets

minder waar geen bespuiting was toegepast (1.419 K.G.).

Perceel D. Aan de Zuidzijde stond eene ommanteling

van veel schaduw werpende boomen en heesters. Daaraan
moet zonder twijfel de geringe opbrengst van alle drie

veldjes worden geweten. Het meest Oostelijk gelegen veldje,

dat niet werd bespoten, lag het gunstigst ten opzichte van

het licht; het meest Westelijk gelegen veldje, dat met
Bordeauxsche pap werd bespoten, het ongunstigst. Dezeer
geringe opbrengst van het laatst bedoelde perceeltje (0.867
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K.G. per pol) moet stellig daaraan worden toegeschreven.

Merkwaardig blijft in elk geval, dat de opbrengst van het

gunstigst gelegen veidje, dat niet werd bespoten (0.9 K.G.

per pol) dan toch nog niet onbelangrijk minder was dan

die van het minder gunstig gelegen perceeltje, dat met
kalkmelk werd bespoten (0.989 K.G. per pol). —
Hoewel een tweetal van de door mij gebruikte perceelen

nu juist niet gunstig gelegen waren voor de proefneming,

meen ik toch, onder inachtneming van het boven meege-

deelde, als resultaat van mijne proeven te mogen vast-

stellen, dat de bespuiting met kalkmelk eene gunstige

uitwerking op de opbrengst heeft gehad, die de werking

van Bordeauxsche pap niet onbelangrijk overtrof, en zulks

niettegenstaande de met laatstbedoelde pap bespoten planten

veertien dagen tot drie weken langer groen bleven en

zooveel tijd later werden geoogst.

Tenzij men hier zou willen denken aan een specifieke

werking van de kalk op de aardappelplant (wat mij voors-

hands niet waarschijnlijk lijkt), zal men het gunstige resul-

taat wel moeten toeschrijven aan beschutting, die de op

de bladeren klevende opgedroogde kalkmelk tegen het al

te intensieve zonlicht opleverde. Immers gedurende den tijd,

waarin de krachtige groei der aardappelplanten plaatsgreep,

was er belangrijk meer zonneschijn dan gemiddeld in andere

jaren 't geval was. Dit blijkt uit de volgende gegevens,

die mijn coUega Prof. Dr. D. van Gulik zoo vriendelijk

was, mij te verschaffen.

Volgens de gegevens van het Kon. Ned. Metereologisch

Instituut te De Bilt was de duur van den zonneschijn daar,

uitgedrukt in procenten van den duur van den zonnedag

(d. i. de tijd gedurende welken de zon boven de kim was),

vergeleken met den gemiddelden duur daarvan (berekend

over een groot aantal jaren) als volgt:
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Gemiddelde
duur van den
zonneschyn in

Srocenten van
en zonnedag.

(1918)

Gemiddelde duur Gemidd. duur
van den zonnesch|jn in pan den zonne-
proc. van den zonne- ischyn in proc.
dag, verdeeld over drie "van denzonne-

decaden.
(1918)

dag, berekend
over vele jaren.

Juni ....

Juli

Augustus

.

September

October . .

46 o/o

42 o/o

38 o/o

39 o/o

16 o/o

1'

I.
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het aardappelloof de assimilatie en de vorming en den

groei der knoUen bij de aardappelplant in de hand werk^

De bij de bespuiting met Bordeauxsche pap verkregen

resultaten zijn met deze opvatting eveneens in overeen-

stemming. Want ook de veldjes, welke met deze pap waren

bespoten, leverden (met uitzondering van het veldje van

perceel D, dat ten opzichte van het licht al uiterst ongun-

stig gelegen was) een hoogere opbrengst dan de niet bespoten

veldjes. De beschaduwing van het loof door deopgedroogde

Bordeauxsche pap schijnt dus ook gunstig op de opbrengst

te hebben gewerkt; behoudens het veldje van perceel A,

dat gunstiger ten opzichte van de insolatie gelegen was
dan de andere veldjes van hetzelfde perceel, was echter

de opbrengst van de met Bordeauxsche pap bespoten

veldjes geringer dan die van de met kalkmelk bespotene;

en zulks niettegenstaande de planten, die met Bordeauxsche

pap waren behandeld, 14 dagen tot 3 weken langer bleven

doorgroeien. Trouwens de IV2 procentige Bordeauxsche

pap geeft allicht minder schaduw dan de 2 procentige

kalkmelk; en in ieder geval blijft de laatste langer op de

bladeren kleven.

Ik ben geneigd, uit de door mij verkregen resultaten de

conclusie te trekken, dat de Bordeauxsche pap — afgezien

van het nut, dat zij doet bij de bestrijding der door Phy-

tophthora infestans veroorzaakte aardappelziekte — in

zonnige zomers de opbrengst der aardappelplanten verhoogt

doordat zij de beschadiging van het chlorophjil door te

intensieve insolatie voorkomt en dientengevolge de assi-

milatie bevordert. Natuurlijk kan het langer groen blijven

van het loof tengevolge van de bespuiting met Bordeauxsche

pap 66k gunstig op de opbrengst werken ; dat was echter

in 1918 het geval niet ; waarschijnlijk tengevolge van de

zeer geringe hoeveelheid zonnige dagen in October (gemid-

deld I60/0 van den duur ' van den zonnedag, tegen 28o/o

normaal.)
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Ik stel mij voor, in 1919 mijne proeven te herhalen, en

hoop dat ik in staat zal zijn, dan over een meer geschikt

terrein te beschikken : een terrein, waar de vruchtbaarheid

van den bodem over de geheele oppervlakte gelijk is, en

waar de nabijheid van boomen ofanderehoogopgroeiende

gewassen niet belemmerend werkt. Ik hoop dan weer ge-

bruik te maken van de voor de aardappelziekte weinig

vatbare „Red Star", en hoop proev^en te nemen met Bor-

deauxsche pap van verschillend kalkgehalte, met kalkmelk

van verschillende sterkte, en zoo mogelijk met nogandere

vloeistoffen, die tot een dunne schaduwgevende laag opdro-

gen. Ik hoop dan niet slechts de opbrengst der verschil-

lende veldjes te bepalen, maar ook het zetmeel-gehalte der

op die veldjes geoogste aardappelen. Tevens stel ik mij voor,

dan gebruik te maken van het mij nu reeds door Prof, van

GuLiK welwillend gedane aanbod, om de strooken van zijn

zonneschijn-autograaf, door welk toestel de werkelijke uren

van zonneschijn per dag te Wageningen worden bepaald,

te mijner beschikking te stellen.

Aan het slot van dit artikel wil ik nog melding maken
van eene reeds door CRANDALLopgedaneondervinding, welke

ik echter niet in zijn oorspronkelijk artikel (in Bulletin 135

van het Experiment Station van Illinois) kan nalezen, zoo-

dat ik mij moet bepalen tot de vermelding van wac Holl-

RUNG in den 2en druk van zijn werk „Die Mittel zur Be-

kampfung der Pflanzenkrankheiten" (biz. 139) daarover refe-

reert. In dit referaat van Hollrung lees ik over beschadiging

aan de bladeren, welke Grandall toeschrijft aan de wer-

king van de Bordeauxsche pap : „Kalkmelk alleen op de

bladeren gebracht — zoo vervolgt Hollrung — is niet

alleen onschadelijk, maar werkt zelfs nuttig". Ik hoop later

in de gelegenheid te zijn, het artikel van Grandall nader

te bestudeeren, en bij het verslag van mijne voorgezette

proefnemingen in 1919 erop terug te komen.
Wageningen, Januari 1919. J. Ritzema Bos.



NIEUWE ZIEKTEN, WAAROP GELET MOET WORDEN.
I.

I. Bij spinazie. In het vorige jaar is in ons land op enkele

plaatsen een ziekte in de spinazie waargenomen, die vroe-

ger niet was opgemerkt, of waar althans geen aandacht

aan was geschonken. De eerste bezending kwam uit een

druivenkas te Warfum, waarin reeds meerdere jaren

spinazie was geteeld ; in de laatste jaren wilde dit gewas

pleksgewijze niet best meer voort ; vele plantjes werden

zelfs niet meer dan een paar centimeter hoog en stierven

dan af, terwijl andere plantjes wel niet stierven, maar toch

kwijnden, waarbij zij een geelachtige tint aannamen. Zeer

jong aangetaste planten verrieden bovendien die aantas-

ting, doordat de zaadlobben zich eenigszins kromden. Trok

men zulke plantjes voorzichtig uit den grond, dan bleek

duidelijk, dat deze verschijnselen een gevolg waren van een

ziekelijken toestand van het wortelstelsel. Wie wel eens

bietenplantjes heeft gezien, die aan z.g. wortelbrand lijden,

moet getroffen worden door de overeenkomst in uiterlijk

tusschen deze en de zieke spinazieplantjes. De penwortel

was voor een grooter of kleiner deel van zijn lengte inge-

schrompeld, dus dunner dan het niet zieke gedeelte, dat

meestal vrij scherp van het zieke was afgescheiden, soms
met een bruine ringvormige verkleuring tusschen beiden.

Aan het zieke gedeelte waren de zijwortels dikwijls ver-

dwenen ; soms waren er bruine, slechts enkele m.M.'s

lange stompjes van blijven staan, soms ook waren zij nog

wel aanwezig, maar vertoonden dezelfde verschijnselen als

de hoofdwortels. Jonge groeiende spitsen, dus juist de dee-

len, die het bodemwater met de daarin opgeloste voedings-

stoffen moeten opnemen, ontbraken altijd geheel. Het aan-

getaste gedeelte van den wortel kon zoowel aan het ach-
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tereinde, als in het midden of vlak onder den wortelhals

gelegen zijn ; in het eerste geval was herstelmogelijk, door

de vorming van nieuwe zijwortels boven het zieke stuk.

Werden nieuwe wortels daaronder gevormd, zooals bij

hooger gelegen aantasting voorkwam, dan konden deze voor

de plant natuurlijk weinig nut hebben, daar desaptoevoer

door het zieke gedeelte belemmerd werd.

Dit alles was met het bloote oog te zien ; bij mikrosko-

pisch onderzoek bleek, dat de bruine kleur veroorzaakt

wordt doordat de cellen van den wortel, die tusschen de

opperhuid en den vaatbundelcylinder gelegen zijn, het z. g.

parench3'm en de endodermis, ^) dood waren en bruine

wanden hadden gekregen ; de vaatbundels zelf waren ook

dikwijls donker gekleurd; de buitenste lagen parenchym-

cellen waren niet altijd bruin geworden, maar dikwijls

doorzichtiger dan normale cellen, dus eenigszins glazig van

uiterlijk. De inhoud der cellen was verdwenen of tot een

korrelige, gomachtige massa samengeschrompeld ; de wan-

den waren onbeschadigd.

Vooral in de parenchymcellen, dikwijls ook in de endo-

dermis en enkele malen ook in de vaatbundels, trof ik in

grooten getale uiterst kleine lichaampjes aan, waarvan ik

tot op dit oogenblik niet met zekerheid weet te zeggen, wat

het zijn. Zoo klein zijn deze lichaampjes, dat er een 13000

stuks plaats zouden kunnen vinden op een vierkanten milli-

meter. Sommige cellen waren erom zoo te zeggen stijfmede

opgestopt; enkele malen vond ik ook wortelharen, die er

geheel mede waren gevuld. In het gezonde gedeelte ont-

braken deze lichaampjes, die ik, zoolang er niets naders

van bekend is, X-organismen wil noemen, geheel; in cellen,

grenzende aan de gezonde, waren er nog slechts enkele

aanwezig. Ik ben geneigd te veronderstellen, dat het eencel-

lige diertjes van eenvoudigen lichaamsbouw zijn, z.g. pro-

^) De endodermis bestaat uit een laag dikwandige cellen, die
den centralen vaatbundelcylinder in een wortel omgeeft.
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tozoen; als dit inderdaad juist is, dan zijn naar alle waar-

schijnlijkheid eerst enkele exemplaren in de cellen binnen-

gedrongen en hebben zich daar zoo sterk vermeerderd, dat

zij ten slotte de eel geheel vulden, waarbij het plasma van

de eel voor hunne vorming isgebruikt. Dit alles berust nog

maar op veronderstellingen, die ik meer uitvoerig heb uit-

eengezet in „Mededeelingen van deLandbouwhoogeschool",

deel 15, biz. 75, waar ook een viertal mikrofotogratien van

X-organismen zijn opgenomen. Ik wil gaarne belangstellen-

den een overdruk van dit artikel ter inzage toezenden,

waarom ik hier niet verder op deze zaak zal ingaan.

Zeer waarschijnlijk worden de plantjes van den bodera

uit aangetast ; hierop wijst het pleksgewijze voorkom^n van

de ziekte, en het feit. dat de ziekte in de kas te Warfum
vroeger niet optrad, maar in de laatste jaren meer en meer

verergerde. Ik ben benieuwd, hoe het er dit jaar mede is

gegaan. Dat de gevonden X-organismen er de oorzaak van

zijn, valt uit het enkele feit van hunne geregelde aanwe-

zigheid in de zieke deelen der wortels, gepaard met afwe-

zigheid in de gezonde aangrenzende deelen, nog niet te

concludeeren. Evenmin kan men dit afleiden uit het feit,

dat andere organismen, zwammen en bakterien, op zeer

enkele uitzonderingen na, altijd onbraken. De mogelijkheid

bestaat immers, dat slechte bodemtoestanden er de eigen-

lijke oorzaak van zijn. Om te trachten dit uit te maken,

heb ik verleden jaar met grond uit de kas te Warfum,

door den eigenaar welwillend toegezonden, allerlei potproe-

ven genomen, tevens om na te gaan, of wellicht de ziekte

met het zaad was medegegaan, wat ik echter voor hoogst

onwaarschijnlijk hield. Deze proeven, die in het boven

aangehaale artikel eveneens uitvoerig worden beschreven,

gaven echter tot mijn spijt niet het minste resultaat, daar

de ziekte in geen der potten optrad.

Ook pogingen om de organismen buiten de plant op ver-

schillende voedingsbodems te kweeken, zijn mislukt. Ik kan
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dus niet stellig zeggen, dat de boven beschreven wortel-

ziekte van spinazieplanten veroorzaakt wordt door de

X-organismen, evenmin, wegens het mislukken der potproe-

ven, of de ziekte besmettelijk is, ja zelfs weet ik niet zeker

(ofschoon ik heb kunnen constateeren, dat sommige hunner

zich bewogen), of de voorwerpjes, die ik X-organismen heb

genoemd, wel levende wezens zijn, en dus nog minder of

zij tot het planten of dierenrijk behooren.

Het doel van dit artikeltje is dan ook, den telers van
spinazie, wier belangstelling naar ik hoop er door is gewekt,

te verzoeken, bij het waarnemen van ziekteverschijnselen

in hun gewas, die met de beschrevene overeenstemmen,

daarvan bericht te zenden aan het Instituut voor Phytopa-

thologie, liefst met toezending van een partijtje zieke plan-

tjes. Ofschoon de ziekte, voor zoover ik weet, nog maar
heel weinig voorkomt, zou het toch kunnen zijn, dat zij bij

nauwkeurig onderzoek zal blijken meer verbreid te zijn en

schade aan te richten. Ook niet is vooruit te zeggen, of zij

niet heftiger zal gaan optreden, zoodat het in elk geval

goed is, dat men haar kent, en ten derde zal misschien

nader onderzoek meer licht kunnen verspreiden over den

aard van de X-organismen en het al of niet tusschen hen
en de ziekte bestaand verband.

T. A. C. SCHOEVERS.

Wordt vervolgd.
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Prof. Dr. E. Giltay. „Plantenleven; proeven ex beschou-

wingex over enige der voornaamste levensverschijxselex

VAN DE PLAXTEX", 2e DEEL : DE VOORTPLANTIXG. 2eVER.MEER-

DERDE EX BIJGEWERKTE DRUK. — GrOXINGEX EN DEX HaAG.

J. B. WoLTERs' Uitgevers-Maatschappij, 1918.

Hoewel het bovengenoemde boek zich niet op het gebied
van de plantenziektenleer beweegt, voldoe ik toch gaarne aan
het verzoek van de Uit^evers om het verschijnen van dezen
nieuwen druk van Prof. Giltay's werk aan te kondigen, daar
toch de plantkunde eene onmisbare hulpwetenschap voor de ph}'-

topathologie is. Zooals bekend is, onderscheidt zich het boek van
den heer Giltay in vele opzichten van andere handleidingen
bii de studie der phvsiologie en biologic der planten. Het is geen
voUedig handboek". „Mijn streven" — zoo zegt de schrijver in

het voorbericht van het eerste deeltje — „wasdelezergrondig,
al is het dan ook nietuitvoerigmeestal, inaanrakingtebrengen
met de levensverschijnselen der plant, welke in mijn oog de
voornaamste zijn, en die meer eenv'oudig behandeld kunnen
worden. Overal staat op de voorgrond, dat het beter is te ^w;/;/^«

dan te kennen, en dat het meer aanbeveling verdient in weinig
dingen een goed, dan in vele dingen een gebrekki^ inzicht te

hebben. Zooveel mogelijk zijn zaken besproken, die de lezer
zelf kan nagaan."
Het tweede deel. waarvan ik hier de verschijning van den

2en druk aankondig, behandelt achtereenvolgens : den bouw
van de bloem en de rol van de deze samenstellende deelen, —
eenige gevallen van de wijze, waarop de bloem werkzaam is,

nader beschouwd, — de begrippen soort, ras, enz., — kruising
tusschen planten van verschillende systematische plaatsing, —
uitvoering van kruisingen, toegelicht aan eenige voorbeelden, —
eenige toepassingen van het voorafgaande. — Hoewel in de laatste

hoofdstukken meer in 't bijzonder zaken worden behandeld,
die met den landbouw in verband staan, is toch Prof. Giltay's
boek niet alleen voor het onderwijs aan landbouwscholen.
maar voor elk ondenvijs geschikt. Otschoon het mij gewenscht
schijnt, dat de leerlingen een globaal overzicht krijgen van
het geheele gebied der^botanie, zoo heeft toch de grondige be-
handeling van enkele gedeelten daarnevens zeer groote voor-
deelen.
Bijzonder merkwaardig is het, dat de Heer Giltay in zijn

werk allerlei vrij diepgaande physiologische en biologische
onderwerpen behandelt, zonder dat hij meer morphologische
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kennis bij zijne lezers veronderstelt dan zelfs reeds op eene
goede lagere school kan worden verkreg:en, terwijl de planten-
anatomie (nistologie) zelfs in 't geheel niet wordt aangeroerd.
De schrijver heeft er naar gestreet'd, den \ezer gyondige kennis

bij te brengen van sowmige zaken op 't gebied der physiologic
en biologic, zonder dathijoretracht heeft, cenoverzichttegcven
van het gehcele gebied, Het is hem steeds om een diaper
inzicht te doen. Van daar dat hij herhaaldelijk uitstapjes doet
op gebieden, die niet speciaal tot het terrein der plantkunde
behooren. Zoo geeft hij den hoofdinhoud weer van Du Bois-
Reymond's bekende voordrachten „Ueber die Grenzen des Na-
turerkennens", en vindt men in zijn boekje ook een beknopt
overzicht over het leven van Darwin, wiens portret tegenover
den titel is geplaatst.
Ook voor hem, die uitvoeri^e wetenschappclijke wcrken

over botanic bestudeert, biedt Giltay's werk een zeer welkome
aanvulling; de groote verdienste ervan is, dat het voortdurend
prikkelt tot eigen onderzoek.

J. RiTZEMA Bos.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-

KUNDIGE) VEREENIGING EN KRUIDKUNDIG GENOOTSCHAP

DODONAEA TE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Vijf-en-twintigste Jaargang — 36 Aflevering — Mei 1919.

IN EN OP DEN BODEM LEVENDE PLANTENVIJANDEN.
II.

(Vervolg van bl. 159 van deel XXIV.

Er zijn enkele soorten van Kniptorren, van welke de

muisvale,Lacon murinus en ^Qgestreepte, Agriotes lineatus,

voor den tuinbouw van het meeste belang zijn. Delarven,

die bekend zijn onder de namen ritnaald, koperworm^ rit-

worm, draadworm , hardworm of grietwurni, leven in den

grond en voeden zich daar met de plantendeelen, die zij

tegenkomen, maar liefst met sappige, zooals van sla, kool,

uien, wortelen, bieten, aardbeien, Dahlia's, anjelieren, Iris

Canna's enz., benevens met de fijnere wortels van 00ft-

boomen en rozen. Men ziet ze in de dikkere plantendeelen

zich invreten, zoodat zij op deze wijze zelfs in de boven-

grondsche deelen kunnen terecht komen. Op het bouwland

hebben naast de bieten, penen, aardappels enz. de granen

van de ritnaalden te lijden, vooral als zij wat diep ge-

zaaid zijn.

Den naam „kniptor'' danken deze kevers aan hun vermo-

gen om, op den rug liggend, met een knippend geluid omhoog
te springen. Als zij naar beneden vailen, komen zij op hun

pootjes terecht. Niet steeds echter nemen de diertjes deze

moeite, zoodat men wel eens eenig geduld moet oefenen,
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als men een kniptor op den rug heeft gelegd, om haar heur

kunstje te laten vertoonen. 't Kan ook heel goed gebeuren,

dat het dier zich een poos dood houdt en met ingetrokken

pooten en sprieten onbeweeglijk blijft liggen. Men vindt de

kniptorren gedurende ongeveer den geheelen zomer.

1 = ritnaald, 3 = staarteinde van deze (van terzijde gezien), 5 = pop,
6 = kniptor van de soort Agriotea lineatus; 2 = ritnaald, 4 = staarteinde
van deze (van terzijde gezien), 7 = kniptor van de soort Lacon murinua.

De eitjes worden op of even in den grond gelegd op dicht

begroeide plaatsen. Evenals de engerlingen voeden ook de

kniptorren zich den eersten tijd met doode organische

stoffen, maar zoodra zij wat ouder geworden zijn, krijgen

zij meer trek in levende plantendeelen. Hun ontwikkeling

duurt niet minder dan vier of vijf jaar, zoodat men de
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beestjes, die eenmaal in een bodem aanwezig zijn, heele-

maal niet spoedig kwijt raakt. Hiermee dient wel rekening

te worden gehouden, bijvoorbeeld in streken, waar men
grasland scheurt om er warenhuizen op te bouwen, waarin

o. a. sla, het lievelingskostje van de ritnaalden, wordt ge-

plant. Maar hoewel zij aardig kunnen smullen, toch verstaan

zij ook de kunst van vasten heel goed, nametijk tot wel

een half jaar toe, zoodat

men ze hiermee niet krijgt.

Zij worden er waarschijn-

lijk des te hongeriger en

vraatzuchtiger door.

De ritnaalden leven bij Kniptor. op den r!!g liggend, gereed om
voorkeur in drogen, lossen, *® „knippen," (2 x nai, gr.)

humusrijken grond. In de heibouwlanden van het Gooi

wemelt het van ritnaalden. Maar ook zelfs op zware klei wor-

den zij aangetroffen. Zoo deelde mij een tuinbouwer uit

het Noorden mee, hoe hij in de nabijheid van Groningen

zeer veel last had gehad met ritnaalden in een tuin op

zware klei, die voor het eerst uit grasland voor groenten

in cultuur was genomen. Hij telde daar in den Stengel van
een stamslaboon niet minder dan 31 ritnaalden. AUeen
spruitkool groeide door, minder wellicht omdat dit gewas
niet werd aangetast, dan wel dat het kans zag niettegen-

staande de vreterij aan de wortels door te groeien. Zoo lets

kan men b. v. ook van boerenkool verwachten, niet echter

van sluitkool en nog minder van bloemkool, wijl deze

koolsoorten niet zoo sterk groeien.

Gedurende den winter eten de ritnaalden weinig of niets,

maar uitgehongerd vallen zij dan in het voorjaar de eerste

kiemplantjes aan, zoodat in het ergste geval van een zaaisel

niets overblijft. Hoe ouder en grooter zij worden, des te

erger zal het natuurlijk hiermee gesteld zijn. Er wordt

daarom niet ten onrechte getracht, de ritnaalden op alle

mogelijke manieren te bestrijden.
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Het hangt er natuurlijk geheel van af, welke gewassen

gekweekt worden, of men in den zomer een grond leeg

krijgt of niet. Als dit niet het geval is, dan verdient het

aanbeveling hem zoo mogelijk enkele malen omtewerken

en te eggen, opdat de ritnaalden boven komen te liggen.

Hoe hard van huid deze dieren ook zijn, tegen de in-

werking der zonnestralen zijn zij heel slecht bestand.

Herhaalde bemestingen met gaskalk, kainiet, chilisalpeter,

roet verdrijven volgen Reh de ritnaalden meestal of dooden

ze. Chili en in mindere mate roet werkt bij de gewassen

bevorderend op den groei en helpt hen aldus spoediger

door het meest gevaarlijke tijdvak been. Bij de grondbe-

werkingen verzuime men zoo eenigszins mogelijk niet de

kippen te hulp te roepen.

Overigens tracht men de ritnaalden te lokken om ze te doo-

den of ze te vergiftigen. Men legt daartoe b. v. frischgesne-

den klaver, die gedoopt is in een oplossing van suiker met

Parijsch groen, onder eenige bedekking op verschillende

plaatsen op den grond. De ritnaalden worden door den

geur van de klaver aangetrokken, snoepen er van en ver-

giftigen zichzelf. Men neemt in het klein ook stukken van

aardappelen, rapen of bieten en legt die met de snijvlakte

naar beneden in den grond op een diepte van 5—10 c.M.

Men kan deze lokmiddelen vooraf in een suikeroplossing

dompelen, waardoor zij nog beter heeten te lokken, of ze

meteen *met Parijsch groen vergiftigen. Het is gewenscht

deze lokmiddelen aan een stokje te prikken of er een ijzer-

draad of touwtje aan te bevestigen, dat boven den grond

uitsteekt, opdat men ze gemakkelijk zoo vaak mogelijk

kan opgraven, om de ritnaalden, die er bij verzameld zijn,

te dooden en het materiaal te verzorgen. —

Ik stap hiermede van de kniptorren af en ga over tot de

bespreking van de langt>ootmuggeny welker larven vaak in

een adem met de ritnaalden worden genoemd. Men kent
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ze wellicht beter dan deze en noemt ze emelten, hamels of

grauwe wormen en hier en daar ook wel katjes.

Er zijn eenige soorten van langpootmuggen, welker lar-

ven schade doen ; maar 't komt mij niet noodzakelijk voor,

deze hier te gaan voorstellen, omdat er in haar levenswijze

niet zoo heel veel verschil is. Op te merken valt alleen,

wat ik in den laatsten tijd bij het geven van onderwijs in

plantenziektenleer aan volwassenen ook eenige malen te

hooren kreeg, dat men tot laat in den zomer belangrijke

Fig. 3.

Langpootmug van de soort Tipula oleracea. Boven rechts de vrouwe-
lijke, boven links de mannelijke mug. Daaronder een larve (emelt)

en een pop. (Nat. gr.).

vreterij van groote emelten opmerkt. Inderdaad ziet men
vanMei,Junitotlaat indenherfst langpootmuggen van ver-

schillende soorten vliegen, zoodat dit ook in den grond

tot uitdrukking moet komen in de grootte van de emelten,

die heel wat minder gemakkelijk van elkander te onder-

scheiden zijn dan de muggen. Ook wordt wel beweerd,

dat er van eenige soorten, bijvoorbeeld van de veelvuldig

voorkomende Tipiila oleracea, twee generaties per jaar

zouden verschijnen.
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In het algemeen is de ontwikkeling der langpootmuggen

deze: Vanaf Mei, Juni tot in den herfst verschijnen de

imagines (= de volkomen dieren, in dit geval dus de mug-

gen) boven den grond, waar zij paren. Daarna gaan de

wijfjes eitjes leggen en wel telkens 2—3 stuks en in totaal

een 150. Voor het leggen dezer eitjes zoeken de muggen
met gras ofandere laag blijvende kruiden begroeide plekken

op. Vaak ziet men ze in troepjes over de weilanden zweven

en telkens neerstrijken. Dientengevolge zuUen we later de

emelten in min of meer groot aantal bijeen vinden en

pleksgewijze beschadiging kunnen waarnemen.

Zoolang de larven v66r den winter niet groot zijn, doen

zij betrekkelijk weinig en zeker geen opmerkelijke schade.

Als het gaat vriezen, trekken zij naar de diepte, om bij het

intreden van warmer weer naar boven te komen en dan

met verdubbelden eetlust de gewassen aan te vallen. Zij

richten dan uit den aard der zaak steeds meer schade aan

^

wijl zij groeien en voortdurend grooter behoefte krijgen,

maar ook omdat in het voorjaar beschadiging van de

wortels van jonge plantjes sterker tot uiting komt. De lar-

ven, die"' zijn ontstaan uit de laat in den zomer gelegde

eitjes, hebben in het vroege voorjaar niet haar grootste

vraatzucht bereikt, maar beginnen die pas later te ontplooien.

Velerlei gewassen worden aangetast: de wortels van

grassen en granen, van verschillende groenten en bloem-

planten, van jonge coniferen en rozen. Op grasland, dat

gescheurd is, lijden de gewassen, die er worden geteeld,.

gewoonlijk zeer sterk van emelt. In 1917 kon men dit op
vele plaatsen waarnemen. Ik zag tusschen Naarden en

Amsterdam eenige akkers in het voorjaar scheuren en

daarna met sluitkool beplanten. Hoe vaak ik later ook uit

den trein naar buiten keek om kool te zien, steeds was dit

tevergeefs. Ik ben tenslotte een kijkje gaan nemen op dat

land, ongeveer 10 Hectaren groot, en vond een treurig

beeld van wat emelten vermogen. De planten waren eeni-
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gen tijd na het planten de eene na de andere in den grond

geheel afgevreten. Later hadden zij op het vochtige land

hoogerop nieuvve wortels gemaakt, die gespaard waren

gebleven, omdat er geen emelten meer waren en ritnaald

zoo goed als afwezig was, maar een opbrengst aan kool

zouden zij niet meer kunnen leveren. Naar schatting zou

2o/o van de planten een kooltje leveren, dat het snijden

waard was en 80 o/o zou geheel verloren zijn. Inderdaad

zag ik eenigen tijd later op dat land jong vee loopen. Op
slechts een klein strookje langs een sloot scheen kool ge-

oogst te zijn, wat ik meende te mogen opmaken uit de

afgesneden stronken en de bladeren, die op den grond lagen.

Als men den emelten te kiezen geeft tusschen meerdere

gewassen, dan blijken zij nog voorkeur te bezitten. Zoo

werd mij op een cursus meegedeeld, dat op een stuk land,

van gescheurd weiland in cultuur gebracht, het le jaar

geen sla noch andijvie kon worden gebouwd, alleen aard-

appelen groeiden er goed. Het 2e jaar, toen het aantal

emelten geringer zal zijn geweest, bleef de andijvie ge-

spaard, maar sla werd nog opgegeten.

Op een terrein onder Gouda, eveneens gescheurd weiland,

werden sla en bloemkool steeds opgegeten. Men plantte

200.000 slaplanten uit en hield er ± 3000 over. Er werden

25.000 aardbeiplanten gepoot, waaraan de emelten zich ook

zoodanig te goed deden, dat men later de overgebleven

exemplaren weer opnam en op een bedje zette: 't waren

er nog ongeveer 300! Stoksnijboonen, tuinboonen en rabar-

ber bleven gespaard of groeiden door de vreterij heen.

Eigenaardig is tenslotte dit: In de IJselstreek, vertelde

een cursist mij, zal men na wortelen geen sla of andijvie

poten, omdat deze dan zeker door emelt worden opgevreten.

Waarom? Ik durf het niet te zeggen, al kan ik iets ver-

moeden. Om zekerheid te krijgen, zou ik ter plaatse wel

eens willen kijken en informeeren.

De emelten vreten niet alleen in den grond, want 's nachts
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en bij donker, regenachtig weer ook overdag, komen zij

boven de oppervlakte en knagen daar of trekken kleine

plantjes mee naar beneden, zooals ook regenwormen doen.

Ik zag voor eenige jaren een stuk land in de Haarlemmer-

meer, waar Astilbes waren uitgeplant, die niet wilden

groeien. lederen nacht bleken de jonge spruiten boven den

grond te worden afgevreten. Dit kon mij niet verwonderen,

omdat de gescheurde planten nog geen nieuwe wortels

hadden, waaraan te kluiven viel, zoodat de spruiten het

eenige bruikbare voedsel vormden. Hoe kwamen de emel-

ten echter op die plek in zoo groot aantal bijeen ? Waarom
hadden de muggen juist daar zooveel eitjes gelegd? Door

navragen kwam ik er weldra achter: het vorige jaar had

men dat stuk land braak laten liggen en het onkruid had

er welig getierd. Dichtbij was weiland en vandaar waren

de muggen gekomen. Zoo kan men zichzelf schade berok-

kenen.. In het Westland en elders, waar men op gescheurd

grasland kassen en warenhuizen bouwt, om daarin tomaten,

sla, spinazie enz. te telen, heeft men eveneens reeds veel

ervaring met dit insect opgedaan. Opgemerkt werd, dat

de tomaten niet erg in den smaak vielen. Van de voorkeur

voor sla maakt men gebruik om de emelten te vangen.

Ook kan men een jaar wachten met de teelt van gewassen,

die gaarne worden gegeten, omdat daarna gewoonlijk

weinig emelten meer in den grond voorkomen, als de

muggen gelegenheid hadden zich door openstaande deuren

of ramen te verwijderen. Met ritnaalden staat de zaak

geheel anders, gelijk ik boven reeds uiteen zette.

De emelten bezitten tal van vijanden: moUen, spitsmuizen,

kwikstaarten, meeuwen, kieviten, kraaien en loopkevers

verdelgen er heel wat. Grondbewerkingen, waarbij kippen

te hulp worden geroepen, kunnen dienstig zijn. Vangplan-

ten noemde ik reeds; de wenschelijkheid van het schoon-

houden van een bodem volgt uit hetgeen ik boven schreef

en verder zuUen we eenig geduld moeten oefenen, terwijl
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in den landbouvv nog enkele middelen kunnen worden

toegepast, maar ik heb mij meer tot den tuinbouw willen

bepalen en ga hierop dus niet verder in.

Ik kom tot de aardrupsen of katj'es, larven van het

geslacht Agrotis, waartoe verschillende vlindersoorten

behooren, die men tot de uilen of nachtuilen rekent. De
donker gekleurde, gladde rupsen leven in den grond en

vreten gedurende den nacht daarin en daarboven, terwijl

Fig. 4.

De gewone aardrups, Agrotis segetum, in vretende houding en in

rusthouding, met vlinder en pop, (Nat. gr.)

zij overdag ineengerold in den grond liggen uit te rusten

van het vermoeiende eten. Alleen bij regenachtig, donker

weer vreten zij ook over dag boven den grond.

Velerlei gewassen tasten zij aan: aardappelen, knoUen,

rapen enz., en verder koolsoorten, spinazie, andijvie,

erwten, boonen, bloemplanten, coniferenzaailingen en zoo

meer. De rupsen, die zich hebben ingeboord in koolrapen,

knollen, aardappels enz., schijnen er de voorkeur aan te
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geven, hierin ook gedurende den nacht te blijven vreten en

dus niet boven den grond te komen.

De aardrupsen, die zijn voortgekomen uit de eerstgelegde

eitjes, zijn uit den aard der zaak v66r den winter schade-

lijker dan de jongere exemplaren, die kleiner zijn en welker

behoefte aan voedsel geringer is. Enkele vlugge rupsen zijn

\66r den winter reeds zoover ontwikkeld, dat zij tot ver-

popping kunnen overgaan, maar verreweg de meeste kruipen

tegen het invallen van de vorst naar diepere grondlagen om
te overwinteren. In het voorjaar komen zij weer naar boven

en vreten wederom, hoewel zij dan zeldzaam als zeer

schadelijk zich bemerkbaar maken. Gewoonlijk gaan zij

weldra tot verpopping over in een klomp samengeperste

aarde, maar toch geschiedt dit niet op een bepaald tijdstip,

zoodat ook de uit deze rupsen verschijnende vlinders op

verschillenden tijd voor den dag zuUen komen. Zoo schrij ft

Prof. Dr. J. RiTZEMA Bqs in zijn „Ziekten en heschadigingen

der landboiiugewassen", dat de gewone aardrups, Agrotis

segetum, als vlinder gezien wordt gedurende de maanden

Juni, Juli en Augustus, enkele malen echter reeds in Mei

en soms nog in September of zelfs in October.

De vlinders vliegen alleen na zonsondergang ; 't zijn

„nachtuilen". Na de paring leggen de wijtjes haar eitjes

bij lage gewassen in den grond en wel afzonderlijk of in

hoopjes. Het liefst doen zij dit op zulke gronden, die na

den oogst niet meer bewerkt zijn en w^aarop een welige

onkruidflora zich ontwikkelde. Voorts geven de rupsen de

voorkeur aan warme gronden, b.v. zulke, waarin broeiende

mest is gebruikt. VVaarschijnlijk is het hieraan toe te

schrij ven, dat men in groententuinen deze rupsen meer-

malen vindt, en in mijn omgeving in de boomkweekerijen,

die ook ve^l zindelijker worden gehouden, weinig.

De aardrupsen hebben vele vijanden. Spitsmuizen, mollen,

eenden, kippen, roeken, spreeuwen, kwikstaarten en roof-

kevers verdelgen er vele, terwijl de vlinders door vleer-
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muizen worden gejaagd. Bij grondbewerkingen in den tijd,

dat de rupsen naar boven gespit kunnen worden, kunnen
we dus van de hulp van kippen gebruik maken. Sluipwespen

en sluipvliegen vallen de rupsen aan en parasiteeren haar;

zoo eenigszins mogelijk doen we goed hieraan de noodige

aandacht te schenken. Varkens houden ook van rupsen en

kunnen op nieuw in cultuur te brengen land weleens te hulp

worden geroepen, direct na het omwerken van den grond.

Wat zal ik overigens omtrent de bestrijding nog vermelden?

•In klein-bedrijven kan men tot het wegvangen der boven

den grond vretende rupsen overgaan. Men kan deze ook

trachten te.dooden met behulp van frisch gesneden klaver»

die in een met suiker verzoete oplossing van een arseni-

cumpraeparaat is gedompeld en onder eenige bedekking op

vele kleine hoopjes verspreid wordt uitgelegd.Jonge planten,

die men gaat verpoten en die door de aardrupsen kunnen
worden aangevreten, kan men met het ondereinde ofeven-

tueel geheel in een zelfde oplossing doopen.

Waar mogelijk en noodig kan men trachten de rupsen

in den grond te dooden door inspuitingen met benzine.

Prof. RiTZEMA Bos heeft hiermee bij engerlingen, emelten

en aardrupsen, veel succes bereikt, niet echter bij ritnaalden.

Benzine bleek beter dan zwavelkoolstof, die eveneens voor

inspuitingen in den bodem wordt aanbevolen. De eerstge-

noemde vloeistof heeft op de laatste voor, dat zij minder

snel dan deze diffundeert en dientengevolge langer werk-

zaam blijft, dat zij goedkooper is en overal verkrijgbaar.

Deze laatste factoren gelden natuurlijk voornormale tijden,

niet in dezen abnormalen oorlogstijd, die alles omverwerpt.

Het gemakkelijkst brengt men de benzine in den bodem
door met een poothout of plantmes of zeer smalle spade

gaatjes te maken, waarin een vingerhoedje vol van de vloei-

stof wordt gegoten. Nadat dit is geschied, wordt aanstonds

het gat dichtgetrapt, om verdamping van de benzine naar
de lucht te voorkomen.
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Men kan overigens trachten de vlinders te vangen. Aan-

gezien zij in het donker vliegen, kan dit vrij gemakkelijk

geschieden door gebruik te maken van de aantrekkings-

kracht, die lichtbronnen ook op vlinders uitoefenen. Men
plaatst dan zoogenaamde vanglantarens, waarvan de ruiten

bestreken zijn met een kleefstof, of die van een bak met

vloeistof zijn voorzien, waarin de vlinders terecht komen.

De nieuwste toestellen zijn in Amerika in gebruik, n.l. een

electrisch lampje, dat omgeven is door een net van paral-

lelloopende ijzerdraden, welke electrisch geladen zijn. Komt
een nachtuil tegen twee dezer draden tegelijkertijd, dan

electrocuteert zij zichzelf en stort dood of verlanjd ter aarde.

Bij de uilen, waarvan ook de wijfjes vliegen, is de vang-

lantaarn met meer succes te gebruiken dan bij andere

vlindersoorten, waarvan de wijfjes slechte vliegsters zijn

ofzich zelfs in het geheel niet tot vliegen laten verleiden.

Een ander toestel om 's nachts vliegende insecten te

vangen is het volgende: Een electrische lichtbron loktde

insecten. Deze lamp is aan den ingang van een electrisch

gedreven aspirator geplaatst. De op het licht aanvliegende

insecten worden in den aspirator gezogen en komen daar-

achter in een zak van fijnmaziggevlochten metaal terecht.

We willen tenslotte nog kennis maken met een vertegen-

woordiger van de orde der Rechtvleugeligen, welkerleden

een onvolledige gedaanteverwisseling doorloopen, d. w. z.

dat bij hen geen poptoestand voorkomi, maar dat zij lang-

zamerhand — n.l. na iedere vervelling — meer en meer
aan de volkomen dieren — de imagines — gelijk Vv'orden.

Reeds de uit het ei verschijnende larve gelijkt heel wat

meer op de imago dan bijvoorbeeld een rups op een vlin-

der gelijkt. Zij heeft echter geen vleugels. Deze verschij-

nen bij de voorlaatste vervelling als vleugelstompjes, die

bij de laatste verv^elling in vleugels veranderen.

Deze orde omvat twee groepen van dieren, n.l. loopende
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en springende. Tot de eerste groep brengt men o.a. de

Oorwormen en Kakkerlakken, tot de tweede groep, waar-

van de dijen der achterpooten verdikt zijn, de families der

De veenmol, Gryllotalpa vulgaris, loopend en vliegend. Geheel
rechts een larve. (Nat. gr.).

Sprinkhaneii en der Krekels. Onder deze laatste famiiie

vinden we den veenmol, Gryllotalpa vulgaris, die aan de

beurt is om te worden behandeld.

Men kent den veenmol vooral op veenachtige en humus-
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rijke gronden, hoewel hij ook in niet tearmezandgronden

<o. a. te 's Graveland) en in niet te stijve kleigronden (Z.

Holl. eilanden, waar ik hem in en bij Den Briel aantrot) kan

voorkomen. Het liefst echter is hem een veenbodem, zooals

we dien in Boskoop, Aalsmeer en elders aantreffen. Het dier

leeft voorts, behalve in den korten paartijd, steeds in den

grond gelijk een mol, waardoor de naam verklaarbaar wordt.

De korte, krachtige voorpooten zijn spadevormigontwik-

keld en tot graven zeer geschikt. De veenmol maakt er

een goed gebruik van door o. a. onder de oppervlakte van

de aarde vele gangen te graven, waarbij hij alles, wat hem
daarbij den weg verspert en niet al te veel weerstand biedt,

met de tandvormige uitsteeksels van de schenen der voor-

pooten afzaagt of atknijpt, door deze uitsteeksels te be-

wegen langs den scherpen rand van de dij der voorpooten.

Kleinere planten komen door het graven aldus geheel los

te staan en kunnen niet gemakkelijkweeraanwortelen door

de holte en door het opdrogen van den grond boven deze

gang. Niet alleen dunne. maar zelfs vrij dikke wortels

worden op de aangeduide wijze afgesneden.

Door deze woelpartij, die onophoudelijk voortgaat, schaadt

de veenmol meer nog dan door hetgeen hij opeet, w^ant

hij voedt zich niet uitsluitend met plantaardig, doch ook

met dierlijk voedsel. Als de nood dringt, is hij zelfs kan-

nibalistisch aangelegd, gelijk ik eens — voor jaren terug

reeds — tot mijn verbazing waarnam. Ik had in een bloem-

pot den inhoud van twee veenmolnesten aan jonge dieren,

in totaal een 300—400 stuks. De beestjes konden deze ge-

vangenis niet verlaten. Ik vergat ze en toen ik eenigen tijd

later den bloempot terug zag, vond ik er nog slechts enkele

grooter geworden veenmolletjes in en na eenigen tijd nog
maar ^en enkel exemplaar, dat later den hongerdood stierf.

Het had tot dusverre geleefd en was gegroeid van de

broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes.

De veenmol houdt 's winters rust, liefst op warmeplaat-
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sen, als 'tkan b. v. onder broeienden mest, waarheen tal

van dieren worden gelokt. In Maart begin t hij zich te

roeren en in Mei treffen we hem in bruidstooi aan, d.w.z.

hij en zij bezitten dan vleugels, zoodat boven den grond

de paring kan plaats hebben. Het wijfje gaat hierna een

nest vervaardigen, dat een 15 tal centimeters diep wordt

aangelegd en een doorsnede van ongeveer 4 c.M. krijgt.

De binnenwand wordt vast ineengedrukt en gepleisterd,

zoodat hij een stootje wel kan verdragen. Een naar bene-

den gebogen gang voert uit een rit of ril naar het nest,

zoodat men, door de ritten metden wijsvingerte volgen.na

eenige oefening spoedig de plaats van een nest kan bepalen.

In dit nest legt het wijfje met tusschenpoozen een twee

honderd geelgekleurde, ovaalronde eitjes, die zoogrootzijn

als een koolzaadkorrel. Zij worden zorgvuldig bewaakt door

't wijfje en komen na ongeveer een maand uit. De aanvan-

kelijk witte, later donker verkleurende jongen blijven tot

na hun tweede vervelling in en bij het nest, voortdurend

onder toezicht van moeder. Dan echter gaan zij zich ge-

leidelijk verwijderen : ze trekken de wijde wereld in en

gaan weldra van hun aanwezigheid blijk geven door het

graven van ritten, die den kweeker van zaailingen tot

wanhoop drijven. In October vervellen de larven voor de

derde maal, overwinteren daarna en krijgen dan in April

—Mei bij de vierde en laatste vervelling vleugels. Wezijn

hiermee dus weer op het punt van uitgang teruggekomen

zoodat we gezien hebben, dat er ieder jaar eene generatie

verschijnt i). Ik wil hieraan alleen nog toevoegen, dat de

veenmol in groentenkweekerijen heel graag in warme bak-

ken huist, b. v. in zulke met worteltjes of postelein, en

1) In den laatsten tijd is gebleken, dat de levensgeschiedenis van den
veenmol wel eens anders verloopt dan men tot dusver algemeen aannam.
Trouwens blijkt de leefwijze van dat dier nog lang niet voldeende bekend
te zijn. De Heer Aug. van Gijsel, Hoofd der School te Someren, heeft
eenige belangrijke waarnemingen omtrent den veenmol gedaan. Later hoop
ik over dit insekt eenige mededeelingen in dit Tijdschrift te publiceeren.

J. R. B,
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daarin zijn nest aanlegt, wat overigens bij voorkeur onder

peen geschiedt.

In deze eigenaardigheid hebben we een middel in de

hand om den veenmol te bestrijden, dat echter weinig wordt

toegepast, zoover mij bekend is. Meer gebruik wordt gemaakt

van flinke bloempotten, die hier en daar bij ritten in den

grond worden gegraven en wel zoodanig, dat de bovenrand

van den pot met den bodem der gang gelijk komt. Het gat

boven den pot wordt daarna atgedekt met een plankje of

beter nog met een tegel, zoodat de veenmol niet kan zien,

dat daar iets buitengewoons is. Hij tuimelt in den pot en

kan er niet meer uit.

Met behulp van plankjes, op hun kant in den grond

Fig. 6.

De reuzenduizendpoot.

geplaatst, wil men de veenmollen dwingen hun gangen

zoodanig te graven, dat zij in de ingegraven bloempotten

terecht komen. In hoeverre de practijk deze methode als

bruikbaar heeft leeren kennen, is mij niet bekend; men
houdt in het algemeen niet erg van iets nieuws. Ook de

val, die in ^Ziekten en beschadigingen der tuinbouwge-

wassen", 3e druk, deel II, bl. 127 is afgebeeld, vindt in ons

land weinig of geen toepassing, maar .dit kan ik mij beter

voorstellen, wijl bloempotten goedkooper werk leveren, dat

zeker even goed is. Vaak wordt ook — en terecht — jacht

gemaakt op de veenmolnesten met eitjes, waarbij men tracht,

door ze vlug uit den grond te lichten, het moederdier

te vangen.

Er zou weliswaar meer nog van den veenmol zijn te
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vermelden, maar het voornaamste is meegedeeld, zoodat

ik meen het hierbij te kunnen laten.

Tot de Geleedpootige Dieren behoort ook nog de klasse

der DuiBendpooten, waartoe de orde der Echte Dnizend-

pooten en die der Millioenpooten behooren. De eerstegroep

omvat dieren, die door hun platter lichaam en doordat elke

lichaamsring slechts een paar pooten draagt, zich onder-

scheiden van de millioenpooten, welker lichaam meer rol-

rond is — alleen aan de buikzijde min of meer plat —

,

tervvijl elke ring twee paar pooten bezit.

De echte duizendpooten bezitten aan de monddeelen gift-

klieren, wat er reeds op wijst, dat deze dieren zeer vvaar-

schijnlijk geen plantaardig voedsel zuUen gebruiken, althans

niet behoeven op te nemen. Inderdaad voeden zij zich uit-

sluitend of in hoofdzaak met dierlijke stof. Wormen, slakken,

insecten dooden zij door hun giftige beten en verorberen

hen dan. Aldus zijn de duizendpooten eer nuttig dan

schadelijk.

Niet aidus de millioen- -v.^ __

pooten. Deze bezitten geen . ^^^^'1),/^:^

giftklieren en hoewel zij soms ^fv?^?.' • /<'>^

slakjes, mijten e.d. verorberen, ,,^§^^1^

voeden zij zich in hoofdzaak

met planten en plantendeelen,

vooral met zachte, terwijl '^^^^r^

rottende dierlijke en plantaar- ^^^ mimoenpool%an de soon Juius

dige Stoffen niet WOrden Ver- terrestris loopend en in ruBthou-

,••, , . ding opgerold liggend („oprol-
smaad, of mogelijk het eigen- iers">. (Nat. gr.).

lijke voedsel vormen, weshalve men de millioenpooten het

meest op humusrijke gronden aantreft.

Men vindt de millioenpooten, evenals de duizendpooten,

vooral op vochtige plaatsen, onder afval, steenen, bladeren,

mos enz., want zij houden niet alleen van vocht, maar
beminnen ook de duisternis. Tegen droogte en hitte zijn

de millioenpooten niet bestand; door ze gedurende enkele

2
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minuten aan de warme zomerzonnestralen bloot te stellen,

zijn zij reeds te dooden. Door het droogleggen van natte

gronden maakt men deze voor de dieren minder geschikt.

De millioenpooten schaden aan kiemende zaden en kiem-

planten, o.a. aan erwten, boonen en komkommers ; verder

aan de zachte, sappige wortels van sla en andere gewassen

en aan de knoUen van aardappels, rapen enz., terwijl zij

de vruchten van aardbeien, komkommers, tomaten e.d. niet

met rust laten. Het zaad wordt vooral aangetast als vochtig,

koud weer de ontkieming vertraagt. Rapen, aardappels,

knollen enz., die reeds door engerlingen, ritnaalden e.d.

zijn beschadigd, genieten de voorkeur. In kassen kunnen

de kleine boosdoeners vaak heel lastig optreden door het

vreten van bladeren en jonge scheuten.

Van de vele soorten, die schadelijk optreden, schijnt de

gevlekte millioenpoot, Blanjulus guttulatus, de eerste

plaats in te nemen. Deze werd, behalve aan de reeds ge-

noemde planten, waargenomen aan uien, tulpen, hyacinten,

lelies; aan augurken, welker Stengel aan de oppervlakte

geheel werd doorgeknaagd ; aan zaad van Larix en Picea,

waarin zij binnendrongen, enz, Aardbeien vormen voor

dezen millioenpoot echter het lievelingskostje, terwijl ook

regenwormen een zeer begeerde spijs zijn. Van deze laatste

wetenschap wordt gebruik gemaakt door regenwormen
met heet water te dooden en als lokmiddel uit te leggen,

waarbij men tal van millioenpooten kan vangen.

Van de verschillende middelen tegen de millioenpooten

of „oprollers" — aldus genoemd omdat zij met opgerold

lichaam liggen te rusten — wil ik er enkele noemen. Op
het land kan men, v66r het zaaien of poten, ongebluschte

kalk ondiep onderwerken, om daarna den grond te begieten,

opdat de kalk vlug zal blusschen en warmte ontwikkelen.

Chilisalpeter en roet heeten de milioenpooten te dooden of

te verdrijven. Planten, die beschermd moeten worden, om-

geeft men met turfmolm, waarop petroleum gegoten is.
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Zaad drenkt men in petroleum, maar aan te bevelen is

dit niet, omdat zulk zaad moeilijk water kan opnemen en

dus allicht slecht zal kiemen.

Beter is het van lokmiddelen — al dan niet vergiftigd —
gebruik te maken. Zoo bijvoorbeeld aardappels, half door-

gesneden en met de snijvlakte naar beneden weggelegd

op een donkere, vochtige plaats. Met evenveel succes kan

men gebruik maken van stukken biet of knol. Als men
vooraf zulke lokspijzen dompelt in een oplossing van een

arsenicumpraeparaat. dan zullen de millioenpooten, die er

het eerst van eten, door vergiftiging sterven. De onder-

dompeling van de snijvlakte moet vvorden herhaald.

Aardappelbrij of meelpap met stroop worden met arseni-

cum of een praeparaat hiervan vergiftigd. Door het neer-

leggen van tabaksstelen zoudeii in kassen de millioen-

pooten zijn te dooden.

Een ander dier, dat in kassen en bakken, en op vochtige

gronden ook buiten, schadelijk kan worden, is de pi'ssebed

of keldersog, een schaaldier, waarvan eenige soorten voor-

komen. De orde der pissehedden wordt gevormd door

land-, maar vooral door waterdieren. De landpissebedden

moeten evenwel 66k op vochtige plaatsen zich ophouden,

omdat alle dieren, die behooren tot de klasse der Schaal-

dierett, door kieuwen of door de huid ademen. Waar men
pissebedden in huizen aantreft, heeft men dus de zekerheid,

dat deze niet tot in alle onderdeelen kurkdroog kunnen zijn.

De pissebedden leven van plantaardig voedsel; humus-

stofifen zijn haar reeds voldoende, maar als zij sappige,

zachte plantendeelen kunnen machtig worden, dan laten

zij daarvoor alle doode kost staan. Aldus vvorden zij voor

onze culturen schadelijk, vooral in kassen en bakken, waarin

de lucht heerlijk vochtig is. Bij voorkeur nemen zij kie-

mende zaden, kiemplantjes, bloemdeelen, zachte Stengels,

bladeren en vruchten. Zoo kunnen veel, te lijden hebben
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de kiemplanten van boonen en erwten, jonge sla, poste-

lein, andijvie, meloenen enz. en van de bloemplanten

Primula's, Petunia's, Pelargoniums, Orchideeen e. d.

Einde April, begin Mei paren de pissebedden, in warme

kassen ook wel iets eerder. De eitjes, die de wijfjes eenigen

tijd later gaan leggen, vvorden aan de buikzijde van het

lichaam vastgehecht. Hier kan men later nog geruimen

tijd de jongen vinden ; ik trof ze daar bij pissebedden in

een woning half Juni nog aan. Wanneer men jacht maakt

op de dieren, is het goed met deze eigenschap rekening

te houden, door voor Juli de vangst binnen te halen.

Men vangt de pissebedden met gelijke lokmiddelen, als

bij de millioenpootenvangst gebruikelijk zijn, terwijl deze

ook vergiftigd kunnen worden. Eveneens kan vergiftigde

aardappelbrij of met stroop zoet gemaakte meelbrij dienst

doen. Voorts kan men den grond in kassen en dergelijke

plaatsen besproeien met Parijsch groen of hem bestrooien

met gelijke deelen Parijsch groen en gebluschte kalk. Na
deze bewerking legt men vochtige planken, die den bodem

afdekken. Ook kan men in opzettelijk aangebrachte schuil-

hoeken lokmiddelen neerleggen.

Hier kan men echter in afgesloten ruimten met heel veel

resultaat de biologische bestrijding in toepassing brengen :

spitsmuizen zijn verzot op pissebedden en ook kikvorschen

en padden nuttigen haar gaarne. In mijn tuin ruimden

jonge merels heel ijverig pissebedden op, die in niet ge-

ring aantal onder randplanten huisden. Een dezer vogeltjes

liet zelfs toe, dat ik het bij zijn werk behulpzaam was door

de planten op te lichten. Ik deed dit met een kort stokje

;

de vogel kwam telkens eenige passen voorvvaarts, hapte

haastig de pissebedden weg en ging dan weer achteruit.

't Was een heel aardig spelletje, dat wij samen speelden,

maar niet voor de pissebedden.

Ik kom thans tot de slakken. Deze behooren tot de
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hoofdafdeeling der weekdieren. Er zijn tal van soorten en

naast huisjesslakken kent men de naakte-slakken. Vooral

deze laatste zijn het, die voor den land- en tuinbouw in vochtige

jaren en op narte gronden zeer schadelijk kunnen worden.

Wellicht is niet algemeen bekend, dat de slakken twee-

slachtig (= hermaphrodiet) zijn. Dit wil zeggen, dat alle

individuen mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen be-

zitten en aldus in staat zijn na paring met een soortgenoot

zich voort te planten. Dit maakt dat de vermenigvuldi-

ging minstens eens zoo snel gaat als bij andere dieren,

waarvan ongeveer de helft vrouwelijke exemplaren zijn,

die alleen voor de vermeerdering in aanmerking komen.

De grauwe akkerslak, Limax agrestis, behoort wel tot

de schadelijkste. Zij wordt 3—5 c.M. lang en 0.5 c. M. breed.

Haar kleur is licht- tot donkergrauw. Zij scheidt een kalk-

houdend slijm af, dat haar wegen teekent. Deze slak legt

400 — 500 eitjes in hoopjes van 20— 30 stuks onder gras,

mos, in bodemspleten enz., mits deze plaatsen slechts

vochtig zijn en voldoende schuilplaats bieden. Aangezien

de slakken hermaphrodiet zijn, legt dus elk exemplaar zulk

een groot aantal eitjes, maar het wordt nog mooier. In dien

zomer komen uit de eitjes in 2 — 3 weken de jongen te

voorschijn, die na ongeveer anderhalve maand in staat zijn

rp^de voor een talrijke nakomelingschap te zorgen. De in

den herfst gelegde eieren overwinteren : menigeen zal deze

bij het spitten wel eens hebben gevonden. Maar ook de

slakken zelf overwinteren, want onder voldoend gunstige

omstandigheden kan de akkerslak eenige jaren oud worden.

Men weet nu ongetwijfeld hoe het komt, dat we in voch-

tige jaren in zoo korten tijd een zoo groot aantal slakken

rijk kunnen zijn. In droge jaren gaan echter vele exem-

plaren dood door uitdroging.

Er gaan ook veel slakken te gronde gedurende winters

met afwisselend koude en warme perioden. De slakken

overwinteren namenlijk in den grond en kruipen hierin des
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te dieper weg, naarmate de temperatuur daalt. Staat echter

het kwik in den thermometer eenige dagen hoog, dan komen

de slakken naar boven en verlaten haar schuilhoeken.Plot-

seling invallende koude kan dan heel wat dieren dooden.

Slakken zijn in 't algemeen niet bizonder kieskeurig uit-

gevallen. Velerlei gewassen worden door hen aangetast,

vooral kiemplantjes. De verschillende slakkensoorten blijken

echter w^l voorkeur te geven aan bepaalde gewassen, an-

dere daarentegen geheel te versmaden.

Reeds in 1882 nam Dr.

Ernst Stahl proeven met

slakken, welker resultaten

hij publiceerde met het
^'^* ^'

. doel aan te toonen, dat er
De grauwe akkerslak, Limax agrestis.

, .. , ,

(Nat. gr.). bijdeplanteneensoortelijke

vatbaarheid voor aantasting door dieren bestaat. Hij conclu-

deerde, dat een gewas wordt beschadigd, omdat het niet of

onvoldoende beschermd is. Zijn theorie wordt evenwel

bestreden; men stelt er de meening tegenover, dat

de dieren bepaalde planten eten, omdat zij hierin smaak

vihden.

Stahl onttrok door middel van alcohol aan planten de

aetherische oliefin e.d., waardoor zij van prikkelende, bijtende

en andere afkeerwekkende eigenschappen werden beroofid,

Zijn proefslakken namen deze plantendeelen blijkbaar liever

dan natuurlijke planten, zelfs liever dan gelijke deelen der-

zelfde plantensoorten, die met suiker waren zoet gemaakt,

hoezeer ook deze met graagte werden genoten. Planten-

deelen, die met zuren waren behandeld, werden gegeten,

maar deden klaarblijkelijk pijn. ICiezelzuur en zuringzuur

zijn beschuttingsmiddelen tegen vreterij. Maisplanten zon-

der kiezelzuur werden gegeten. In den buitenwand van de

knollen van Salep, een orchidee (in de apotheek is bekend

salep, gewonnen uit orchideegnknoUen), komen raphiden

(= naaldvormige kristallen van zuringzure kalk) voor.
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Deze knollen worden door slakken niet beschadigd, maar

van doorgesneden knollen werd het binnenste wel gege-

ten, vvijl hier geen raphiden voorkomen.

Men zou hieruit den indruk krijgen, dat bescherming

van planten tegen slakken toch wel bestaat. Hiertegenover

staat echter, dat dan bepaalde planten voor de eene slak-

kensoort beschermd zouden zijn, voor een vervvante soort

niet. De slak Arion circunisriptus bijvoorbeeld eet sla en

cichorei, die beide bitter melksap bevatten, dat een be-

schuttingsmiddel wordt genoemd. LUnax agrestis eet o. a.

geen sla, noch selderie, papaver, klimop en wortelen, maar
wel Digitalis, Aconitum, Hyoscyamus en brandnetels, welke

gewassen toch 66k door giftstoffen of brandharen zeer goed

beschermd zijn. Sterker nog spreken soortgelijke tegenstel-

lingen, als we nagaan, welke planten door verschillende

dieren worden gemeden, door andere daarentegen gaarne

en zonder nadeel worden genuttigd.

Ik mag hierop echter niet verder ingaan, maar wil ten

opzichte van het door de slakken opgenomen voedsel nog

opmerken, dat verschillende barer van een bepaalde voor-

keur voor zwammen of door zwammen aangetaste plan-

tendeelen blijk geven. Zoo worden van afgevallen J/o«/7/«-

zieke appels de sporenhoopjes afgevreten, van hop worden

het eerst de door meeldauw aangetaste bladeren gegeten

en in het loof van 't kleine hoefblad, Tussilago Farfara,

worden gaten gevreten op de plaatsen, waar aecidien

van de roestzwam Puccinia tussilaginis voorkomen. Som-

mige slakken voeden zich met zwamsporen, en van Limax
agrestis en Arion empiricorum is bekend, dat zij ook dier-

lijke substantie als voedsel opnemen,jazelfskannibalistische

neigingen vertoonen.

De slakken zijn duisterlingen, die overdag alleen bij be-

trokken lucht of regenachtig weer zich laten zien. Niet ten

onrechte dus zegt men, dat er kans op regen is, als men
de slakken ziet kruipen : de beestjes verdragen geen droge



124

lucht en moeten het warme zonnetje wel mijden. Daardoor

zijn zij meteen een beetje buiten het bereik van velen barer

talrijke vijanden, waaronder we aantreffen : varkens, moUen.

spitsmuizen, padden, kikvorschen, eenden, kippen, kraaien,

roeken, eksters en andere vogels.

Thans wil ik bespreken de voorbehoedmiddelen, die hierin

bestaan, dat men natte gronden drooglegt, onkruid langs

slootkanten, greppels, hagen en onder hout verwijdert, 't

gras langs slootkanten en greppels steeds kort houdt. Verder

lokt men de slakken naar bepaalde plaatsen door het uit-

leggen van schijfjes van rapen, bieten, aardappels of van

zemels, waardoor het dooden van een groot aantal dieren

in eenmaal gemakkelijk wordt gemaakt. Men bereikt het-

zelfde doel door het gereed maken van schuilplaatsen,

waarheen de slakken zich na haar nachtelijken maaltijd

kunnen begeven ; dakpannen, tegels, groote bladeren, plank-

jes enz. kunnen hiervoor dienst doen.

Vele kweekers laten 'smorgens in de vroegte hun ter-

reinen, waarop dit noodig is, afzoeken ; alle gevonden

slakken worden aan een aangepunt stokje geregen of met

een groot mes of oude sabel in tweeen gesneden. Door het

uitstrooien van gebluschte kalk, chilisalpeter, kainiet en

dergelijke bijtende stoffen in den vroegen morgen kan

men vele slakken tegelijk dooden. Het meest aanbevelens-

waard lijkt me poedervormige gebluschte kalk, die men
gemakkelijk kan uitstrooien, liefst zoo, dat teere plantjes

niet geraakt worden. De slakken huUen de kalkbedekking

in een groote hoeveelheid slijm, dat zij gaan produceeren

en kruipen daarna onder dit laagje uit. Men zal op dit

oogenblik, dat is een kwartier of een half uur na de eerste

toepassing, nogmaals moeten strooien. Dan eerst zullen de

meeste slakken niet meer in staat blijken zich van de

bijtende kalk te ontdoen en te gronde gaan.

Door het gebruik van chilisalpeter zal men niet alleen

slakken kunnen dooden, maar bovendien doet deze mest-
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stof de plantjes sneller groeien en aldus vlugger door het

meest gevaarvoUe stadium heenkomen. Met kainiet moet

men oppassen, omdat de meeste kiemplantjes schade kunnen
ondervinden van de chloor, die in dit zout voorkomt, en

wel des te meer, naarmate de uitgestrooide hoeveelheid

kainiet grooter is.

Verder kan men bloempotschoteltjes tot den rand in den

grond graven en daarna met bier vullen. De slakken wor-

den door het'gerstenat aangelokt, zij drinken er van en ge-

raken door dezen voor haar ongewonen drank bedwelmd,

vallen er in en verdrinken. Voor kleine tuinen is deze

methode m. i. zeer geschikt toe te passen.

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat ik wel heb gelezen,

hoe kweekers eenden te hulp nemen om zich van een

slakkenplaag te ontdoen. Deze dieren werden in een hok

gehouden of althans 's avonds daarin opgesloten. 's Morgens

werden zij in de vroegte losgelaten en naar een bepaalde

door slakken geteisterde plaats gebracht. Daar maakten

dan de eenden, die nog geen voedsel hadden ontvangen,

kort recht met de slakken, waarvan een groot aantal werd

verorb*erd. Zoodra de etenstrek begon te verflauwen, werden

de eenden naar hun hok of naar het water gedreven, dus

voordat zij bij het vleesch een hapje salade of lets derge-

lijks konden gaan nemen. Deze manier omaan „biologische

bestrijding" te doen, kan door eigenaars van eenden en van

kippen wel worden nagevolgd ; zij werpt ook rente af in

den vorm van eieren en eendenbout.

Naarden 1918. P. J. Schenk.

Voor de figuren, in dit artikel voorkomende, zijn de cliche's

welwillend ter leen afgestaan door de uitgevers-firma J. B.

Wolters te Groningen.

J. RiTZEMA Bos.



NIEUWE ZIEKTEN, WAAROP GELET MOET WORDEN.

II. (Vervolg van biz. 98).

Bij tomaten, Petunia's, asters, muurbloemen en Gilia tricolor.

Van de tweede ziekte, die ik in deze rubriek wil bespreken,

is de aanwezigheid hier in Nederland nognietvastgesteld;

toch zou het mij niet verwonderen, als het bleek, dat zij

hier wel degelijk voorkomt. Ik laat daarom hieronder een

korte beschrijving volgen van de verschijnselen, die zij bij

tomaten en de genoemde bloemen veroorzaakt, opdat tomaten-

en bloemkvveekers er dus op kunnen letten om verdachte

planten ter onderzoek aan ons toe te zenden.

Wat betreft eene ziekte, die in 1913 in lerland voor het

eerst is waargenomen : in Februari van dit jaar hebben

de Engelsche onderzoekers G. H. Pethybridge en H. A. Laf-

FERTY haar beschreven ^).

In 1916 werd over tomatenplanten, aan een onbekende

ziekte lijdende, aan de genoemde onderzoekers advies

gevraagd; de ziekte kwam in eene kweekerij sedert drie

jaar voor, en woedde thans zoo hevig, dat de helft der

jonge plantjes er aan te grondeging; tijdens het onderzoek

bleek de ziekte in lerland tamelijk verbreid te zijn en

vermoedelijk ook in Engeland voor te komen.

Plantjes van + 15 c.M. hoog, soms ook jongereofoudere,

vertoonen even boven den grond een bruineof zwarte ver-

kleuring aan den Stengel, die ineenschrompelt en vernield

wordt, zoodat na korter of langer tijd het plantje omknikt.

^) A Disease of tomato and other plants caused by a new
species of Phytophthora. Bii G. H. Pethybridge and H. A. Laf-
ferty. Scientif Proc. Roy. Dublin Soc, Vol XV, No. 35, Febr 1919.
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De bladeren hangen in den eersten tijd niet slap, zelfs niet

bij reeds omgevallen planten, hetgeen een gevolg is van het

feit, dat de vaatbundels, waardoor de watervoorziening van

den bodem uit geleid wordt, niet zijn aangetast ; ten slotte

beginnen de bladeren zich in een te roUen, waarna zij

geel worden en sterven. Neemt men zoo'n plantje uit den

grond, dan blijken ook de wortels in rotting teverkeeren,

hetgeen niet te verwonderen is, daardezeorganenhet eerst

ziek worden en de ziekte van daar naar boven doordringt

om vlak boven den grond tot stilstand te komen, waar-

schijnlijk als gevolg van de drogereomgeving. Als een plantje

tijdig boven de zieke plek wordt doorgesneden en gestekt,

kan het dan ook zeer wel tot een normale, gezonde plant

opgroeien. Daar de eerst gevormde wortels het eerst wor-

den aangetast, vormt de plant dikwijls nieuwe boven de

plaats van aantasting, doch ook deze jonge wortels worden

op hunne beurt aangetast ; men vindt dus bij deze ziekte

de oudere wortels dood en rottend, en daarboven een aantal

adventief-wortels, die deels nog gezond zijn, deels reeds

aangetast en stervende.

Ook bij deze ziekte, als bij de in de vorige aflevering be-

schreven spinazieziekte, zijn het voornamelijk de paren-

cM'mcellen, die worden aangetast, doch daarmede houdt de

overeenkomst op, daar bij de tomatenziekte steeds een zwam
dradenvveefsel in en tusschen de cellen wordt aangetroffen.

Deze zwamdraden bleken te behooren bij een zwam van

het geslacht Phytophthora, die nog niet eerder beschreven

was, een verwante van de beruchte zwam van de

aardappelziekte, Het gelukte den onderzoekers haar in rein-

cultuur te kweeken en met deze reincultures bij gezonde

tomatenplanten de beschreven verschijnselen in het leven

te roepen. Het staat dus volkomen vast, dat deze zwam,

die den naam heeft gekregen van Phytophthora cryptogea,

de oorzaak is van de ziekte ; bovendien is gebleken dat

dezelfde zwam een soortgelijke ziekte veroorzaakt bij
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Petunia's, asters, muurbloemen en Gilia
tricolor.
Verder kon worden vastgesteld, door het uitzaaien van

tomatenzaad in gekookten of ongekooktenbesmettengrond,

dat de zwam van uit den den grond in de wortels binnen-

dringt ; er werden aanwijzingen verkregen, die er op schijnen

te duiden, dat de zwam met beukenblad naar de kweekerij

zou zijn overgerbacht. Daar beukenplantjes bij kunstmatige

infectie onder de gewone verschijnselen ziek werden, is

het lang niet onmogelijk, dat deze zwam, evenals de ver-

wante Phytophthora fagi, van nature een parasiet van

beuken is. Dit moet evenwel nog worden uitgemaakt; ook

moet nog zekerheid worden verkregen over de wijze, waarop
de zwam in den grond overwintert, waarschijnlijk in den

vorm van dikwandige, tegen koude en uitdroging bestand

zijnde oOsporen.

Mocht de ziekte voorkomen, dan kan men, als men er bij

tijds bij is, de aangetaste planten redden door ze boven de

plaats van aantasting af te snijden en te stekken, natuur.

lijk in onbesmetten of door koken ontsmetten grond. Deze
laatste maatregel, het koken van den grond, kan ten zeerste

worden aanbevolen voor den grond in de zaaipannen en

kweekpotjes, en wel niet alleen met het oog op deze nieuwe

ziekte, maar op verschillende andere ziekten van kiem-

plantjes, die ongeveer soortgelijke verschijnselen veroor-

zaken, meer algemeen bekend als „smucht" of „smeul". In

aansluiting hiermede moeten alle potten, kisten enz., waarin

een dezer ziekten is opgetreden, ontsmet worden door over-

gieting met kokend water of door degelijk afborstelen met

een sterke oplossing van soda of kopervitriool (5 o/o).

Maart 1919. T. A. C. Schoevers.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-

KUNDIGE) VEREENIGING EN KRUIDKUNDIG GENOOTSCHAP

DODONAEA TE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Vijf-en-twintigste Jaargang — 40 Aflevering — Juli 1919.

BESTRIJDING VAN DE BOONENBLADLUIS.

De gewone zwarte boonenbladluis, die in groote kolonien

in de toppen der Stengels van tuin-, wier-, paarde- en dui-

veboonen zit, is eene soort van bladluis, die al zeer

weinig kieskeurig is en op allerlei kruidachtige en houtige

gewassen wordt aangetroffen. Aangezien men vroeger de

verschillende bladluissoorten niet zoo heel nauwkeurig be-

studeerde, wat haren lichaamsbouw betreft, en veelal van

de veronderstelling werd uitgegaan, dat iedere plant hare

eigen bladluissoort zou hebben, heeft de boonenbladluis

verschillende wetenschappelijke namen gekregen, zoodat

zij naast den naam Aphis rmnicis F. de volgende namen
heeft ontvangen: Aphis papaveris F., Aphis atriplicis F.,

Aphis genistae Scop., Aphis evonymi F. Men treft haar

aan o.a. op de volgende kruidachtige gewassen: asperge,

tulp, brandnetel, biet, melde, zuring, rhabarber, muur,

meekrap, walstroo, boterbloem, herderstaschje, maankop
en andere papavers, Reseda, op boekvveit en andere Poly-

gonums, op groote-, wier-, paarde- en duiveboonen (Vicia

faba), wikken, stam- en stokboonen (Phaseolus vulgaris

en Phaseolus multiflorus), erwten, klaversoorten, vogel-

pootje, op schorzeneer, op distels, Erigeron, Picris en

andere Saamgesteldbloemigen, op penningkruid en andere
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Lysimachia's; op heide; terwijl zij op de volgende houtige

gewassen werd aangetroffen

:

Buxus, sneeuwbal, kardinaalshoed en andere Evonymus-

soorten, Deiitzia, hulst, Magnolia, boerenjasmijn (Phila-

delphus), peer, Genista, Tamarix.

Gewoonlijk verhuist de zwarte boonenbladluis in 't najaar

of den nazomer van de kruidachtige gewassen, waarop zij

in den zomer geleefd heeft, naar houtige gewassen (hier

te lande het meest naar sneeuwbal en kardinaalshoed),

aan welker twijgen de luizen hare zwarte, langwerpige

eitjesin groote massa's bij elkaar leggen, die als zoodanig

overwinteren.

Uit die eieren komen in 't voorjaar ongevleugelde blad-

luizen te voorschijn, welke alle van het vrouwelijke ge-

slacht zijn en zonder voorafgaande bevruchting levende

jongen voortbrengen. Deze blijven op de twijgen en bladeren

van de houtige plant leven. De tweede generatie bestaat,

al naar de weersgesteldheid, geheel of slechts voor een

gedeelte uit gevleugelde wijfjes. De gevleugelde exemplaren

van deze generatie vliegen gewoonlijk einde Mei of in

't begin van Juni naar andere, meestal kruidachtige ge-

wassen, het meest naar tuinboonen, paardeboonenof duive-

boonen of naar maankop of andere papavers, waar zij zich

aan de toppen der Stengels en takken vastzuigen. De onge-

vleugelde exemplaren blijven op de houtige gewassen,

waar zij zich blijven voortplanten en herhaaldelijk nieuwe

generaties voortbrengen, waarvan de gevleugelde exempla-

ren natuurlijk ook later in den zomer op kruidachtige planten

kunnen overvliegen. leder wijfje, dat zich in een stengel-

top bijv. van een booneplant heeft vastgezogen, wordt de

stammoeder van een overgroot aantal nazaten. Aanvan-
kelijk vindt men haar alleen; maar spoedig brengt zij eene

jonge bladluis voort, die zich slechts een klein eindjeover

den Stengel voortbeweegt, als om plaats over te laten

voor de zusjes, die spoedig daarna zullen worden geboren

;
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maar weldra zuigt zij zich vast, en blijft dan gewoonlijk

voor goed op de eenmaal uitgekozen plaats zitten. De
moederbladluis gaat voort met aan andere bladlujzen het

leven te schenken, die zich ook al weer op geringen af-

stand van de moeder vastzuigen. Zoo brengt zij ongeveer

een 80-tal jongen voort, alien ongevleugelde wijfjes. Al

spoedig gaan deze weer, ook zonder voorafgaande be-

vruchting, een ongeveer gelijk aantal jongen voortbrengen,

die nu echter voor een gedeelte ongevleugeld, voor een

ander gedeelte gevleugeld zijn. De ongevleugelden zuigen

zich aan denzelfden stengeltop vast; de ongevleugelden

vliegen naar eene andere plant over en worden daar de

stammoeders van nieuwe generaties. Het laat zich inzien,

dat in korten tijd de toppen der tuinboonen met geheele

rissen zwarte bladluizen bedekt zijn, die weldra zoo dicht

opeen zitten, dat er geen stukje van den stengeltop

tusschen de eene bladluis en de andere meer zichtbaar

blijft. Ettelijke honderden bladluizen zitten er weldra bij

elkaar in de toppen der booneplanten ; en daar zij alien

voortdurend sappen zuigen uit de weefsels der plant, houdt

weldra die stengeltop op te groeien en begint hij tenslotte

te verdorren; de bladluizen vinden daar dan geen vol-

doende hoeveelheid voedsel meer, en zouden moeten sterven,

(vooral doordat er telkens weer nieuwe generaties bij komen),

wanneer niet onder de exemplaren van de nieuwe gene-

raties, waarvan in den loop van den zomer er 4, 5, 6 of

meer elkaar kunnen opvolgen, zich altijd een grooter of

kleiner aantal gevleugelde bladluizen bevonden, die naar

andere bladeren, Stengels of twijgen van dezelfde of ook

wel van andere plantensoorten overvliegen en daar eene

nieuwe kolonie gaan stichten. Door de stichting van deze

nieuwe kolonien wordt het uitsterven der soort voorkomen.

Of er nu in eene nieuwe generatie vele of weinige, of

een enkele maal zelfs in 't geheel geene gevleugelde exem-

plaren voorkomen, hangt af van de weersgesteldheid. Bij
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warm, droog weer ontstaan er velegevleugelde bladluizen
;

bij koud, vochtig weer slechts zeer weinige. Droog, warm,

zonnig weer is ook gunstig voor de vermeerdering der

bladluizen; bij koud, guur weer wordt de voortplanting

verlangzaamd, en door regenbuien en windvlagen worden

er vele bladluizen van de boonestengels afgeworpen. Het

is voor het voortbestaan van de soort eene gunstige eigen-

schap, dat juist bij weer, dat de vermeerdering der blad-

luizen en de vorming van groote rissen van deze dieren

in de toppen der Stengels in de hand werkt, ook de meeste

gevleugelde exemplaren ontstaan, die naar elders kunnen

gaan verhuizen.

Zoo laat zich verklaren, dat terwijl aanvankelijk slechts

weinige toppen van boonestengels met bladluizen bezet

zijn, later in den zomer, althans bij droog, warm weer,

steeds meer toppen worden bezet met rissen van deze

kleine, zwarte insekten, zoodat tenslotte geen enkele plant

van een geheel veld meer vrij blijft.

Terloops wil ik nog even er op wijzen, dat de bladluizen

in hare vermeerdering, behalve door ongunstige weersge-

steldheid, sterk worden tegengegaan door verschillende

vijanden. Verschillende soorten van insektenetende vogels

verdelgen er een groote massa; en dat doen niet alleen

die soorten, welke uitsluitend of hoofdzakelijk insekten eten,

maar ook bijv. de musschen. Verder doen dit de lieven-

heerbeestjes en vooral hunne larven, de larven der zweef-

vliegen ; ook — hoewel op minder groote schaal — die der

gaasvliegen. Zie hiervoor het artikel van den Heer P. J.

ScHENK in „Tijdschrlft over Plantenziekten", jaargang XXIII

(1917), Bijblad, bl. 37.

Wat den invloed der weersgesteldheid aangaat, wiliker

nog even op wijzen, dat deze van groote beteekenis is, niet

alleen gedurende den zomer, wanneer de bladluizen in rissen

in de toppen onzer booneplanten zitten, maar ook in 't

vroege voorjaar, wanneer de jonge bladluisjes pas zijn
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uitgekomen uit de eieren, die zich op kardinaalshoed,

sneeuwbal en andere houtige gewassen bevinden. Als dan

de verwarmende zonnestralen overdag de kleine insekten

uit de eieren hebben doen te voorschijn treden, en er volgt

een koude nacht op, dan sterven deze in massa's.

Neemt men in aanmerking, dat reeds in 't begin van het

voorjaar op deze wijze het grootste gedeelte der bladluizen,

die de stammoeder hadden kunnen worden van eene zeer

talrijke nakomelingschap, door een enkele nachtvorst kun-

nen worden gedood, — dat er verder gedurende het verloop

van den zomer nu en dan door hevige wind- en regen-

vlagen massa's bladluizen van de planten worden wegge-

veegd, — dat op sommige tijden in de bladluiskolonien,

die zich in de toppen der boonestengels bevinden, slechts

weinige gevleugelde exemplaren w^orden gevormd, zoodat

de kolonien op dezelfde stengeltoppen zich overmatig uit-

breiden en daardoor gebrek aan voedsel krijgen en moeten uit-

sterven, — en eindelijk dat de bladluizen een buitengewoon

groot aantal vijanden hebben, — dan laat zich verklaren,

dat gelukkig de bladluizenplaag in de boonen in de meeste

jaren geen zoo grooten omvang aanneemt, als in overeen-

stemming zou zijn met het enorme voortplantingsvermogen

dezer insekten.

Want dat voortplantingsvermogen is inderdaad buiten-

gewoon groot; immers de bladluizen op de boonen zijn

alien wijfjes, die gemiddeld ieder een 80 jongen voortbren-

gen, terwijl er telkens weer tot in 'tlaatst van September

nieuwe generaties kunnen optreden, zoodat er in voor de

bladluizen niet te ongunstige zomers minstens 5, dikwijls

nog meer generaties elkaar opvolgen. Wat dat beteekent,

kan ons een eenvoudige berekening leeren.

Stel dat zich in 't laatst van Mei op een top van een

boonestengel een enkele vrouwelijke bladluis vestigt, die

zich daar begint voort te planten. De eerste generatie bestaat

uit.. 80 bladluizen;
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de tweede generatie uit . . .80 x 80 = 6400 bladluizen,

de derde uit. . . . 6.400 x 90 = 512.000

de vierde uit . . 512.000 x 80 = 40.960.000

de vijfde uit. . 40.960.000 x 80 = 3.276.800.000 „ ;

natuurlijk altijd in de veronderstelling dat alle ontstane

bladluizen z66 lang in leven blijven, tot zij zich hebben

voortgeplant. En al zal deze veronderstelling natuurlijk

nooit bewaarheid worden, — de bovenstaande berekening

toont toch duidelijk aan dat in jaren, waarin door gun-

stige weersomstandigheden vele bladluizen in 't leven

worden gespaard, en er vele gevleugelde exemplaren ge-

vormd worden, die op andere planten overgaan, de blad-

luizen, ook niettegenstaande de werking van hare natuur-

lijke vijanden, onze boonenakkers in groote menigte moeten

bevolken.

De schade, die de bladluizen veroorzaken, bestaat in de

allereerste plaats in het belemmeren van den groei der

planten, daar de insekten de stengeltoppen, waarop zij zich

hebben gevestigd, uitzuigen; soms sterven die toppen af.

De daaraan bevestigde bladeren, waarop trouwens ook

bladluizen zitten te zuigen, sterven desgelijks, of zij ont-

wikkelen zich heel slecht; en daardoor wordt ook de vor-

ming en de groei der peulen belemmerd, zoodat de opbrengst

der boonenakkers zeer gering wordt. Het ligt in den aard

der zaak, dat de in dit opzicht teweeg gebrachte schade

des te grooter is, naarmate de bladluizen zich vroeger in

't voorjaar in de boonen vestigen.

Bij de schade, veroorzaakt door de saponttrekking aan de

toppen der boonestengels en aan de bovenste bladeren, komt
nog die, welke door den „honigdauw" wordt teweeggebracht.

De uitwerpselen der bladluizen bestaan in eene suiker-

houdende, kleverige vloeistof, die in fijne droppeltjes wordt

afgescheiden. Wanneer nu die fijne droppeltjes uit de

bovenste, door de bladluizen bewoonde deelen der boone-

planten op de lager geplaatste bladeren dezer planten neer-
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vallen, verdampt het zich daarin bevindende water, en er

blijft eene glimmende, kleverige zelfstandigheid achter, die

onder den naam „honigdauw" bekend is. Daze belemmert

in de allereerste plaats de verdamping der bladeren, die

noodig is om den sapstroom en de opneming uit den grond

van water, waarin plantenvoedsel is opgelost, aan den

gang te houden. Eene sterke bedekking van de bladeren

met honigdauw belemmert dus de opneming van water en

voedsel uit den grond, en daardoor den groei. Ook worden

de huidmondjes, waardoor het koolzuurgas uit de lucht

wordt opgenomen, er door verstopt, waardoor de assimi-

latie moet lijden. Wei zijn de meeste huidmondjes aan de

onderzijde der bladeren geplaatst, terwijl de honigdauw
bij de horizontaal geplaatste bladeren op de bovenzijde

neerkomt, maar bij de schuin geplaatste bladeren blijft ook

de ondervlakte niet van honigdauw verschoond.

De door den wind opgewaaide stof-, zand-, kooldeeltjes,

enz., zoo ook de afgestroopte bladluishuidjes, zetten zich

aan de kleverige bladoppervlakte vast en maken de gas-

wisseling nog moeilijker. De bladeren bekomen bruine

plekken. Ook kleven aan de met honigdauw bedekte plekken

zeer gemakkelijk de door den wind voortbewogen sporen

van zwammen vast, en deze ontkiemen gemakkelijk in de

suiker bevattende vloeistof. Zoo kan de honigdauw het op-

treden van bepaalde ziekten bij de booneplanten bevor-

deren, bij v. dat van de vlekziekte der bladeren en peulen,

veroorzaakt door de zwam Ascochyta Pisi.

Naar aanleiding van de honigdauwafscheiding der blad-

luizen wil ik nog de opmerking maken dat daardoor

indirect de vermeerdering van deze insekten kan worden

in de hand gewerkt. Zooals bekend is, worden planten,

waarop bladluizen zitten, [zeer veel door mieren bezocht;

deze komen daar om de honigdauwdroppels op te likken.

Soms strijken zij de bladluizen met de sprieten over haar

achterlijf, waardoor zij de afzondering bevorderen van dat
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zoete vocht, hetwelk zij gretig oplikken, zoodra er een

druppel te voorschijn komt. Wanneer nu eene bladluis-

kolonie op een of ander plantendeel zoo groot wordt, dat

dit plantendeel kans heett zoodanig te worden leeggezogen,

dat het dreigt af te sterven, dan brengen de mieren een

aantal bladluizen uit die kolonie over op een jeugdig plan-

tendeel, dat nog niet door bladluizen bewoond is. Zoo

werken zij dus mee tot de stichting van nieuwe kolonien.

Waar op een boonenakker mieren voorkomen, vindt men
dan ook meestal de bladluizen in grooter aantal dan waar

zij niet aanwezig zijn; en Dr. H. Bos heeft dan ook door

eene proef aangetoond, dat de opbrengst van een boonen-

akker, waar mieren voorkomen, geringer is dan die van een

akker, waar zoodanige insekten ontbreken. (Zie „Tijdschrift

voor Entomologie", deel XXXI). —

Er zijn middelen genoeg bekend om de bladluizen op de

boonen te dooden; maar ze zijn in de praktijk in 't alge-

meen slecht toe te passen.

Zijn de planten nog betrekkelijk klein op het tijdstip dat

de bladluiskolonien zich daar op de stengeltoppen vestigen,

dan kan men veel bereiken door over het veld te gaan en

met een sikkel de toppen der booneplanten af te slaan.

Van de op die toppen zittende bladluizen gaan er slechts

weinige meer op de planten over. Maar zijn de boone-

planten op het tijdstip, waarop zich daar de bladluizen

vestigen, reeds vrij hoog, dan is het natuurlijk onniogelijk,

tusschen de planten door te loopen.

Om dezelfde reden is eene bespuiting met eene zeep-

spiritusoplossing, met een tabaksextract of met een ander

insektendoodend middel onmogelijk, wanneer de planten,

ten tijde van de vestiging der bladluizen in de toppen, reeds

vrij groot zijn geworden.

Bovendien zou eene behandeling van de booneplanten

('t zij dan door bespuiting met een of ander insektendoodend
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middel, 't zij door het afslaan van de toppen met een

sikkel) moeilijk anders dan op kleine perceelen kunnen
plaats grijpen ; eene behandeling van de paardeboonen, die

op oppervlakten van Hektaren worden verbouwd, zal in 't

algemeen bezwaarlijk gaan, zelfs als de planten nog be-

trekkelijk klein zijn; te minder kan men hier bespuitingen

op groote schaal toepassen, omdat deze met groote nauw-
keurigheid moeten geschieden, zal men er baat bij vinden.

Want wordt bij v. door de uitgevoerde bespuitingen het ^/s

of '/* gedeelte van de aanwezige bladluizen gedood, dan
hebben onder gunstige omstandigheden de in leven ge-

blevenen zich alras weer zoodanig vermeerderd, dat haar

nakomelingschap toch het gewas doet mislukken.

Met het oog op de omstandigheid, dat wij dus wel deug-

delijke bestrijdingsmiddelen van de boonenbladluis kennen,

maar geene, die in de praktijk, althans op groote schaal,

kunnen worden toegepast, acht ik het gewenscht, hier het

een en ander aan te halen uit een artikel van Dr. Feldt
te Koningsbergen, voorkomende in No. 4 van den XXXVIIen
jaargang (van 15Februari 1919) van „Mitteilungen des Vereins

zur FOrderung der Moorkultur im Deutschen Reiche" : een

artikel, waarop de Heer H. Lindemax mijn aandacht vestigde.

Feldt wil in hoofdzaak het kwaad voorkomen.

Hij begint met er op te wijzen, dat de bladluizen zich

het eerst aan den rand van een boonenveld vertoonen, en

dat zij eerst van daar uit zich verder over 't midden van

het veld gaan verbreiden, tot eindelijk het geheele veld

verpest is. Als het eenmaal zoo ver is gekomen, zegt Feldt,

kan men niets meer doen dan zich op de lippen bijten en de

heele geschiedenis maar omploegen. — Hoe het komt, dat de

bladluisplaag zich altijd het eerst aan den rand der boo-

nenakkers vertoont, verklaart de schrijver niet ; maar de

verklaring ligt toch wel voor de hand. In 't laatst van Mei

of Juni toch begeven zich de bladluizen van de houtachtige

gewassen (zie bl. 130), waarop de eieren overwinterden, naar
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kruidachtige planten. Die houtachtige gewassen staan op

grooteren of kleineren afstand van het boonenveld; wan-

neer de bladluizen naar de booneplanten trekken, zullen

zij dus het eerst zich vestigen op de planten langs de

rand der akkers, en eerst wanneer zij zich op deze „rand-

planten" sterk hebben vermeerderd, zullen de gevleugelde

exemplaren naar de meer naar binnen staande planten

trekken. De besmetting met luizen begint dus altijd van

den rand der boonenvelden af.

Het kan ook zijn, dat de luizen, welke het eerst de boo-

nenvelden aantasten, niet rechtstreeks van de houtige

gewassen komen, waar de overwintering als ei plaatsgreep.

't Kan zijn, dat zij zich eerst van de houtige planten naar

wilde planten, bijv. papaver, boterbloem, distels, wildezuring,

melde, begeven en zich daar vermeerderen, terwijl eerst

de nakomelingen op boonenakkers overgaan; maar altijd

zullen deze laatsten het eerst aan den rand met bladluizen

besmet worden. Dit zal ook geschieden wanneer de blad-

luizen komen over vliegen van akkers met bieten of andere

kultuurgewassen, waarop zij zich eerst hadden gevestigd,

Ofschoon dit niet altijd het geval is, zoo begint de lui-

zenplaag zich toch gewoonlijk het eerst aan die zijde van

den akker te vertoonen, welke van den heerschenden wind

afgekeerd is ; en wanneer de akker aan den eenen kant door

boomen, struiken, huizen, schulttingen, enz, tegen den wind

beschermd is, dan vertoonen zich de luizen het eerst d^^r.

Het bovenstaande leert ons, dat wij dikwijls een luizen-

plaag op de boonenvelden op de volgende wijze in de

kiem kunnen onderdrukken. Men let tegen den tijd, dat

deze plaag zou kunnen beginnen (bijv. aanvang Juni of

daaromtrent), nauwkeurig op, of zich aan den windstillen

kant van een boonenveld planten bevinden, in welker top-

pen zich luizenkolonign beginnen te vormen. Zoodra deze

bladluizenkolonien beginnen te verschijnen, bestrijdt men
deze, 6f door de aangetaste planten voorzichtig uit te trek-
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ken en te verbranden, of door de planten aan den akker-

rand zeer nauwkeurig te bespuiten met de bekende zeep-

spiritus oplossing, en deze bespuiting nog eens te herhalen

wanneer mocht blijken, dat nog niet alle bladluizen uitge-

roeid zijn.

Om zoo min mogelijk kans te hebben op eene bladluizen-

plaag, zaaie men de boonen als 't eenigszins kan, op geheel

open terreinen, die niet tegen den wind beschut zijn door

boomgroepen, huizen of schuttingen ; men zaaie steeds op

rijen, zoodat de planten niet te dicht op elkaar komen te

staan, en men legge de rijen aan in de richting van den

heerschenden wind, zoodat deze flink tusschen de boonen-

rijen door kan strijken.

Hoe eerder men de booneplanten in bloei heeft, des te

beter is het met het oog op het bladluisgevaar. Men zaaie

daarom vroeg, en kieze liefst die soorten uit, w^elke zeer

vroeg, onder aan den Stengel, beginnen te bloeien en daar

peulen vormen.

Tuinboonen, die gewoonlijk niet met de machine gezaaid

worden, kan men volgens Feldt zeer spoedig aan 't kiemen

krijgen, wanneer men ze eerst twee uren lang in eene

uspulun-oplossing bijt, en ze daarna 24 uur lang in water

legt, om ze vervolgens dadelijk te poten; of wanneer men
ze eerst 24 uur in water laat zwellen en daarna, voor het

uitpoten, een uur lang in de uspulun-oplossing laat liggen.

Hij bew^eert, dat hij in 't vorige jaar, niettegenstaande

„miserabel koud weer", de op deze wijze behandelde boonen

reeds 6 dagen na het leggen kon hakken.

Ook hier te lande legt men zich, zooals genoeg bekend

is, er op toe, zeer vroeg de tuinboonen tot ontwikkeling

te brengen. Reeds in Januari of Februari legt men de zaden

in water om te weeken, en daarna laat men ze onder

glas kiemen. Later worden dan de kiemplanten op den

akker uitgepoot. Het verplanten tempert eenigszins den

groei, zoodat verplante boonen minder hoog worden dan
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de direct op den akker gezaaide; maar de bloeitijd wordt

door het verpoten vervroegd.

Ook in den vollen grond zaait men hier te lande de

tuinboonen vaak reeds in Februari. Maar men kan niet

alle tuinboonen zoo vroeg zaaien, daar men graag op ver-

schillende tijden van den zomer jonge boontjes wenscht

te eten.

Men schijnt hier te lande wel iets kieskeuriger te zijn

dan in Oost-Pruisen, dat Feldt bij zijn beschouwingen op

het oog heeft ; daar schijnt men n.l. ook de peulen van

de tuinboon te eten; want hij schrijft van de door hem
veredelde vroege Oost-Pruisische tuinboon: „Bei lichtem

Stand und richtiger Pflanzweise in Richting Nord-Siidbleibt

sie niedrig, hat eine kleine Schote met 2—4 Bohnen mit-

teler GrOsse und mit heller Schale, die gut kocht und

auch in reifem Zustande und mit Kartoffelen zu Muss ver-

kocht, ein ideales Essen gibt." Ik heb nooit gehoord, dat

men hier te lande de peulen van tuinboonen eet; in het

„Leerboek voor de Groententeelt van Claassen en Haze-

Loop lees ik : „Men beweert wel dat ook de schillen ge-

geten kunnen worden, doch in ons land is dit niet het

gebruik."

Maar dit tusschen twee haakjes. Om op de middelen ter

voorkoming van bladluisschade op de boonenakkers terug

te komen: Feldt wijst er op, zooals ik reeds boven aangat,

dat die varieteiten van boonen, welke vroeg bloeien en de

peulen laag aan den Stengel vormen, het best beschut zijn

tegen het bladluisgevaar; in 't algemeen zijn dat de laag

blijvende varieteiten.

De tuinboonen, paardeboonen, enz. behooren tot de ge-

wassen, die groote behoefte hebben aan veel licht. Wan-
neer zij op rijen in de richting Oost-West werden gelegd,

worden — volgens Feldt, althans in Oost-Pruisen, — de

planten al naar de weersgesteldheid, 50, 75 tot 100 o/o hoo-

ger dan wanneer de zaden, in rijen in de richting Noord-
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Zuid gelegd worden. Hoe hooger de planten worden, des

te meer beschaduwen zij elkander, des te geringer is de

bevruchting door de insekten, daar deze niet gaarne

naar bloemen gaan, die in de schaduw zitten. Maar ook hoe

hooger de planten worden, des te minder goed kan ook

de wind er tusschen door waaien, des te meer stelt men
het gewas bloot aan het bladluisgevaar. De rijen, waarin

de boonen worden gelegd, moeten volgens Feldt, liefst60

c.M. van elkaar zijn ; maar in de rijen zelve kunnen de

boonen vrij dicht bij elkaar staan.

Feldt wijst er verder op, dat men op boonenakkers, al

behakt men ze ook tweemaal, en al wiedt men herhaalde-

lijk, toch heel moeilijk uit het onkruid blijft; en dat onder

de op boonenakkers voorkomende onkruiden vooral de

muur en de meldesoorten te rekenen zijn: juist gewassen,

waarop de boonenbladluizen ook kunnen voorkomen. •)

Met het oog daarop beveelt hij de teelt van tusschenge-

wassen aan; in 't bijzonder recommandeert hij, zoo vroeg-

tijdig mogelijk wortelen te zaaien en wel op rijen, die op

een afstand van 30 c.M. van elkaar blijven; en dan om de

twee rijen in de rij wortelen tuinboonen te leggen, telkens

op een afstand van 20 c.M. een boon. Feldt beweert, dat

men bij deze methode van tuinboonen verbouwen geen

last van bladluizen ondervindt.

Dezelfde schrijver verhaalt, dat hij in den zomer 1918 in

Kurland zag, dat iemand een veld met peterselie had be-

zaaid, en om de twee rijen daarin tuinbouwen had gelegd;

deze tuinboonen werden niet door bladluis aangetast; ter-

wijl eenige Meters verder een veld, dat uitsluitend met

tuinboonen werd beteeld, zoodanig door bladluis werd ge-

teisterd, dat de planten niet aan 't bloeien of althans niet

aan de vruchtzetting toe kwamen.

1) Feldt acht het waarschijnlijk, dat zij op deze gewassen
ook zouden overwinteren, lets wat ik meen te moeten in twij-

fel trekken. ;,
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De teelt van wortelen en van peterselie tusschen tuin-

boonen is — naar Feldt opmerkt — niet alleen voordeelig

omdat deze laatsten daardoor voor bladluizen gevrijwaard

blijven, maar levert ook nog op zichzelf een niet onbelang-

rijk voordeel op, omdat zoowel wortelen als peterselie eene

relatief geringe behoefte aan licht hebben. Men kan, volgens

Feldt, nog wel zomerwortelen zaaien tusschen de boonen-

rijen, nadat deze reeds voor de eerste maal behakt zijn.

Langelate wortelen, die eene sterkeloofontwikkeling hebben,

zijn niet geschikt om tusschen tuinboonen te telen; deze

geven daar eene onvoldoende opbrengst, wijl zij behoefte

hebben aan meer licht dan zij tusschen de boonen kunnen

krijgen.

Ook de teelt van tuinboonen tusschen aardappelen wordt

door Feldt aangeraden, eveneens met het oog op de om-

standigheid, dat daardoor tusschen de boonen geenmelde,

muurenander onkruid groeit, waaropdeboonenbladluisleeft.

De teelt van aardappelen tusschen paardeboonen recom-

mandeert Feldt niet, omdat — naar hij beweert— bij den

betrekkelijk geringen prijs der paardeboonen de opbrengst

minder loonend zou zijn. Ik meen, dat ook de hooger op-

schietende paardeboonen de aardappelplanten te veel zouden

beschaduwen, en daardoor de loofontwikkeling en dienten-

gevolge ook de knolvorming te veel zouden belemmeren.

Ook zou het aardappelgewas m. i. daardoor meer kans

hebben, door de gewone aardappelziekte (veroorzaakt door

de zwam Phytophthora infestans) te worden aangetast;

want deze ziekte heerscht het meest op velden, waar de

wind niet vrij over het gewas kan heenstrijken en waar

de atmospheer onder hooger opschietende planten vochtig is.

Feldt beveelt aan, de paardeboonevelden aan alle

kanten te omgeven door eenige rijen aardappelen. De
bladluizen komen van buiten af zich op de boonenvelden

vestigen, en verbreiden zich later van den buitenrand der

velden af naar het midden toe. (Zie biz. 137). Deze vestiging
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der bladluizen op de boonenvelden nu wordt voorkomen
door aan de randen der velden een gewas te telen, dat niet

door de boonenbladluis wordt bewoond; en speciaal de

teelt van aardappelen langs de randen der velden voor-

komt de vestiging der boonenbladluizen, omdat deze —
volgens Feldt— een afschuvv hebben van den reuk van aard-

appelloof, evenals zij dien van lomatenloof niet verdragen.

Ook de teelt van het sterk riekende koriander tusschen

de boonen of om de boonenvelden moet — volgens de

ervaring van Feldt — de bladluizen verwijderd houden.

De schrijver wijst er verder op, dat de boeren in de

Ukrajine hennep uitzaaien in hunne velden met meloenen,

komkommers, kool, bieten en boonen. Waarom zij dit

eigenlijk doen, zouden zij — volgens den schrijver — niet

weten. Maar naar diens en ook naar reeds vroeger door

anderen opgedane ervaring — verdrijft de hennep vele

soorten van insekten, die tegen de lucht van deze plant

niet kunnen. Ook als beschuttingsmiddel tegen de boonen-

bladluizen zou de hennep kunnen dienen.

Ik achtte het niet ondienstig, de aandacht der lezers van

dit tijdschrift te vestigen op het interessante artikel van

Dr. Feldt; ik hoop dat menig praktikus er aanleiding in

moge vinden om sommige der hier aangegeven middelen

tot voorkoming van de bladluisplaag in boonen te pro-

beeren; want de bestrijding dezer plaag, wanneer zij een-

maal op groote schaal is uitgebroken, is uiterst bezwaarlijk

en in 't groot ondoenlijk. —
Ik wil er nog even op wijzen, dat de teelt van andere

gewassen tusschen de groote boonen reeds sedert lang in

verschillende streken van ons- land in gebruik is. Zoo

wordt in de Beemster algemeen de teelt van tuinboonen

met die van augurken op hetzelfde land gecombineerd,

soms ook met die van vroege aardappelen. Ook de com-

binatie van de teelt van tuinboonen met zomerwortelen

vindt vrij algemeene toepassing. Verder die van tuinboonen
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met reuzenbloemkool of vroege savoyekool, met slaplanten

enz. Men kan hierover nalezen het bekende „Leerboek voor

Groententeelt" van Claassen en Hazeloop. Deze combina-

ties grijpen echter niet plaats met het oog op het voor-

komen van de bladluisplaag, maar om andere redenen;

hoofdzakelijk om den grond tusschen de tuinboonen, die

veel lucht en licht noodig hebben, en dus op ver uit

een liggende rijen moeten worden geteeld, te benutten voor

de teelt van andere gewassen, die of minder licht noodig

hebben 6f behoefte hebben aan eenige beschutting, welke

de tuinboonen hun leveren, of worden geoogst voor de

tuinboonen tot voile ontwikkeling komen, of eerst tot

voile ontwikkeling geraken wanneer de tuinboonen hebben

afgedaan.

Als tusschengewas neme men natuurlijk nooit een van
de op bl. 129 vermelde planten, waarop de boonenbladluis

kan leven.

J. RiTZEMA Bos.



HEX „SPINT".

Als het op het oogenblik, dat ik dit schrijf (19 Juni),

heerschende droge weer blijft aanhouden, laat het zich

\rerwachten, dat tal van gewassen veel te lijden zullen

krijgen van de bovengenoemde ziekte. Een „ziekte" in den

eigenlijken zin des woords is het niet; de verschijnselen,

die men onder den naam „spint" kent, zijn hetgevolgvan

een uitwendige en plaatselijke aantasting (der bladeren nl.)

van de plant door een dier. Dat dier, dat zoo klein is, dat men
het met het blooteoogniet of nauwelijkskanonderscheiden,

is geen insekt, al wordt het daar vrij algemeen voor ge-

houden, maar een spinachtig dier, een „m ij t". De diertjes

zijn dan ook bekend onder den naam van de „roode spin,"

hoewel zij gewoonlijk niet rood, maar geelachtig groen

van kleur zijn.

Verschijnselen en schade. De eerste verschijnselen der aantas-

ting zijn uiterst kleine lichte vlekjes op de bladeren, die allengs

in aantal toenemen, zoodat het geheele blad grauw van

tint kan worden. De bladeren blijven kleiner en vallen

reeds in het midden van den zomer af. Bij sommige ge-

wassen wordt de kleur niet grauw, maar meer koperkleurig

;

dit is vooral duidelijk het geval bij roode ribes en bij hop.

De aangetaste bladeren drogen uit; zij worden stijf en

hard en de randen krullen eenigszins om. In ernstige ge-

vallen staken de aangetaste planten hun groei; eenjarige

planten kunnen ten slotte geheel afsterven, terwijl vrucht-

boomen de vruchten en bladeren laten vallen.

Bij warm droog weer is de schade het grootst, vooreerst

omdat de mijten zich dan snel vermenigvuldigen en zich

sneller ontwikkelen, maar ook omdat het verdrogingsproces

der bladeren dan vlugger in zijn werk gaat; eindelijk ver-

dorren de bladeren geheel. Dit is een gevolg van de wijze,
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waarop de beschadiging plaats heeft. De mijten hebben nl.

monddeelen, die er op ingericht zijn de bladeren eerst te

verwonden en daarna uit de wondjes het sap op te zuigen

;

voor het eerste zijn zij voorzien van een paar uiterst fijne

stiletten, voor het tweede van een soort van zuigsnuit. Hoe
meer mijten nu, des te meer sap wordt opgenomen ten koste

van de plant, maar ook des te meer wondjes ; daardoor heeft

weer sterke verdamping van vocht plaats, en hoe droger

en warmer het weer is, hoe meer dus de planten telijden

hebben, daar dan de verdamping nog sterker wordt.

Beschrijving en levenswijze. Beziet men de aangetaste

bladeren aan de onderzijde, dan kan men daarop met het

bloote oog, vooral langs de nerven, een witte, melige massa

zien. Bekijkt men die massa met een loupe, dan ziet men
tal van puntjes er zich tusschen voortbewegen langs

dunne witglinsterende draden, die een fijn spinsel vormen.

Deze draden zijn door de mijten zelven uit spinselklieren

bij den mond afgescheiden ; zij doen dienst als verkeers-

wegen en zouden volgens sommige onderzoekers ook eenige

bescherming tegen vochtigheid verleenen, hetgeen mij

wegens de ijlheid van het spinsel wel wat twijfelachtiglijkt.

De bewegende puntjes zijn de mijten, die soms rood-

achtig, maar in den zomer meest groenachtig geel van

kleur, en slechts VsOi-M. of lets meer lang zijn. De volwassen

exemplaren hebben 8 pootjes, de jongen nog maar 6; de

wij/jes zijn dikker, grooter en ronder dan de mannetjes, die

ook nog kenbaar zijn aan hun spits achterlijf. De witte

massa, waartusschen de mijten zich bewegen, bestaat uit

de bij vervellingen afgestroopte huidjes, uit ledige, parel-

moerachtig glanzende eierschalen, en uit pas voor kort

gelegde eieren; later worden deze rood. De wijfjes zetten

die eieren afzonderlijk af; het aantal is niet juist bekend;

de opgaven varieeren van 20 k 40 tot 50 k 100 in een

maand tijds, waarna de wijfjes sterven. De eieren zijn

natuurlijk uiterst klein, niet meer dan Vio mM. groot; na
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6 dagen komen er jonge mijtjes uit, die dan nog pas 6

pootjes hebben. Bij gunstig weer — warm en droog — ver-

vellen deze larven driemaal, telkens na 24—50 uur, met

even lange rustpoozen; is het weder minder gunstig, dan

duurt deze periode 2 a 3 dagen. In zeer gunstige omstan-

digheden kan dus de geheele levenscyclus van ei tot ei

in 14 dagen verloopen. Deze ontwikkeling gaat ^en heelen

zomer door ; in de herfst verd wijnen de mannetjes en eieren

;

men vindt dan nog maar alleen wijfjes, die dan oranjegeel

tot rood van kleur zijn. Deze wijfjes ziet men soms in

massa's onder een dicht spinsel, dat als een goudglinsterend

vlies de stammen bedekt, aan de van de zon afgewende

zijde van een boom naar beneden trekken ; vooral bij linden

is dit geen zeldzaamheid. De wijfjes verschuilen zich dan

op den grond tusschen de bodemruigte, onder steenen enz.,

en brengen daar den winter door. Er zijn ook soorten van

spintmijten, die roode, platte eitjes op de boomen leggen,

soms in zoo groot aantal bijeen, dat de takken, veelal rondom

een zijtak, er rood van zien. Misschien overwinteren nog

andere soorten op beide wijzen, als ei en als volwassen

dier. Deze volwassen dieren kunnen de felste koude weer-

staan; minder goed verdragen zij al te lang- aanhoudende

droogte gedurende den winter en ilog minder goed voort-

durende vochtigheid. Daar de eieren hier juist wel tegen

kunnen, heeft misschien de natuur in die eieren een waar-

borg willen vinden tegen het uitsterven der soort in on-

gunstige winters. Deze kwestie is niet zonder belang voor

de bestrijding; soorten immers, die alleen als ei overwin-

teren, zouden gemakkelijk te bestrijden zijn, althans op

houtige gewassen, door die des winters te bespuiten met

carbolineum. Het feit evenwel, dat niettegenstaande zorg-

vuldige bespuiting, toch dikwijls weer spint optreedt, wijst

er op, dat de op ooftboomen levende spintmijten ook nog

op een andere plaats dan op den boom, en wel, zooals boven

gezegd, als volwassen wijfjes op den grond overwinteren.



148

Als dit vast staat, zou dan dus afdoende bestrijding moge-

lijk zijn door een winterbespuiting met carbolineum ter

dooding der eieren, gepaard met het aanleggen van een

lijmringetje in het vroege voorjaar om de mijten te be-

letten in den kroon der boomen te komen. Natuurlijk zou

dit alleen te doen zijn bij vrijstaande hoogstammen of

niet te laag vertakte struiken. —
Vroeger werd algemeen aangenomen, dat de „roode

spin" behoorde tot de soort Tetranychus telarius ; in de

laatste jaren is echter gebleken, dat er tal van soorten

bestaan, die slechts door mikroskopische verschillen in den

bouw van sommige organen (ademhalingsbuizen en ge-

slachtsorganen) van elkaar te onderscheiden zijn, doch ook

in levenswijze, en wel, als boven uiteengezet, in wijze van
overwinteren, van elkaar verschillen. Hier ligt nog een

ruim veld van onderzoek open; tot dusver hebben nog
slechts enkele buitenlanders waarnemingen hierover ge-

daan. De Duitscher Zacher geeft aan, dat als ei over-

winteren drie soorten, waarvan er een op naaldhout, een

op wilg, en een op roos, Ribes, Pirus en Prunus leeft. Als

volwassen vvijfje zouden overwinteren een zevental soorten,

die respectievelijk voorkomen op linde en kastanje, op

haagbeuk, op Althaea, boon, aardbei en klimop, op Salvia,

Cucurbita en Solanum, op Euphorbia, op braam en op een

niet zeker gedetermineerde lipbloemige plant.

Ik betwijfel eenigszins, of dit alles wel volkomen juist

is; met name ben ik geneigd aan te nemen, dat althans

de op ooftboomen levende soorten niet uitsluitend als ei,

maar ook als wijfje, overwinteren ; anders is het reeds boven-

genoemde feit toch niet wel te verklaren, dat nl. ook zeer

goed met carbolineum bespoten boomen weer vroeg in het

seizoen sterk door spint worden aangetast, lets wat ik o.a.

in mijn eigen tuin bij een pruimeboom kon vaststellen.

Het heeft mij tot dusver aan de gelegenheid ontbroken,

deze zaak opzettelijk na te gaan; wel is mij gebleken, dat
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ook onze mijten van het geslacht Tetranychus, die van

verschillende gewassen afkomsti^ zijn, in verscheidene,

alleen met het mikroskoop waarneembare kenmerken van

elkaar verschillen.

Op enkele gewassen komen mijten voor, die tot een geheel

ander geslacht behooren en dan ook zooveel in lichaams-

bouw van de TetranychHS-soorten verschillen, dat zij daar

met een goede loupe van te onderscheiden zijn; ook reeds

door hunne levenswijze kan men gemakkelijk uiimaken,

of men met deze mijten, of met het echte spint te doen

heeft, al bestempelt men in de wandeling ook de door hen

veroorzaakte ziekteverschijnselen met den naam „spint." En
niet ten onrechte: welisvvaar maken de bedoelde soorten,

tot het geslacht Bryobia behoorend, geen spinsel, maar zij

beschadigen de planten op geheel dezelfde wijze, alleen

met dit verschil, dat zij zich aan de bovenzijde van het

blad ophouden. Ook zijn zij grooter, ^/^ m.M. lang, en don-

kerrood van kleur; het voorste paar pooten steekt tastend

ver vooruit; op het lichaam bevinden zich een aantal op

bepaalde wijze gerangschikte spadevormige, witte haren,

terwijl Tetranychus slechts gewone haren heeft. Demeeste
schade door een B/yobia-soon wordt aangericht bij kruisbes

door Br. ribis. Men vindt dit dier in grooten getale in

April en Mei, vooral op struiken, die eenigszins beschaduwd

staan, of anders meest in het hart van de struik. De bla-

deren worden grauw, blijven klein, en vallen af, evenals

de vrucht; in een paar jaar kan de geheele struik sterven.

Omstreeks einde Mei beginnen de mijten hun roodeeieren

af te zetten aan knopschubben, tusschen knop en tak, onder

korstmossen enz. Dan sterven zij weldra, zoodat men na begin

Juni, als meestal de schade juist erg in het oog valt, geen

enkele mijt meer aantreft. Behalve op kruisbes komt deze

mijt ook voor op Ribes alpina en een enkele maal op aalbes.

Op klimop leeft een mijt, die in het geheel geen ver-

schil vertoont met de kruisbessenmijt, maar een andere
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levenswijze voert; zij is n.l. hetgeheelejaar dooropklimop

te vinden, ook middefi in den winter. Deze soort gaat

niet op kruisbes over.

Verbreiding. Spint komt bij allerlei gewassen voor; de

verschijnselen zijn bij heteenegewasnatuurlijksprekender

dan bij het andere, maar komen toch in hoofdzaak met de

boven beschrevene overeen; ook maakt het geen verschil

welke soort van mijt de beschadiging veroorzaakt. Vande
tallooze plantensoorten, waaraan meer of minder groote

schade wordt aangericht, noem ik '):

Groenten of vruchten onder glas: komkommers en to-

maten ; druif en perzik.

Groenten hniten: boonen (Phaseolus), tuinboonen, erwten,

bieten, augurken.

Vruchtboomen en struiken: Appel, peer, kers, morel,

perzik, abrikoos, pruim, druif, bessen, framboos, braam,

aardbeien. /

Loofboomen: Linde, kastanje, iep.

Bladverliesende heesters en kliniplanten: Roos, sneeuw-

bal, sering, Clematis, Aristolochia, hop.

Groenblijvende heesters: Rhododendron, Juniperus, Cha-

maecyparis, Buxus, klimop.

Naaldboomen: Picea en Abies.

Bloemisterijgewassen : Anjelier, Salvia, Viola, Fuchsia,

Lathyrus, Verbena, Heliotrope, Aster, Chrysanthemum.

Kas- en kamerplanten : Azalia, Asparagus, Kentia, Cocos.

Landbouwgewassen : Klaversoorten, lucerne, lupine, es-

') Deze lijst is natuurlijk lang niet volledig ; er worden nog
heel wat niet genoemde planten aangetast, ook onder de
onkruiden. cm maar te zvvijgen van tropische en subtropische

Elanten, waarop ook nog andere mijten, tot andere geslachten
ehoorend, leven. Een enkele maal komt zulk een soort wel

eens in een kas voor; zoo trof ik in 1917 in een kas te

Hilversum op een Phoenix^dXva een mijt aan van hetgeslacht
BrevipalpuSj die veel overeenkomst vertoonde, ja misschien
wel iaentiek was met de oranje-mijt van de thee (Brevipalpus
obovatus), die o.a. op Java veel op thee voorkomt en ook wel
op kina is gevonden.
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parcette, wikken, kanariezaad, bieten, papaver, hennep, vlas,

paardeboonen, Phaseolusboonen.

Van een aangetaste plant uit verspreiden de mijtenzich

vrij snel over de buurplanten ; zij kunnen ook zonder spin-

seldraad aardig goed loopen; mijten, die men op papier

liet kruipen, legden daarop in een uur tijds afstanden af

tot 40 voet toe. Naar verder afstaande planten worden de

mijten zeer gemakkelijk overgebracht door de menschen,

die in de besmette planten gewerkt hebben, aan hun
kleeren en gereedschap, verder ook door vogels en mis-

schien door insekten, maar de voornaamste factor bij

de verbreiding op grootere afstanden is wel de wind. De
kleine, uiterst lichte diertjes toch worden zeer gemak-

kelijk zelfs door zwakke winden medegenomen; hier-

tegen kan men natuurlijk niets doen. Of het feit, dat

men in komkommerkassen weinig van spint bemerkt als

men niet lucht, in verband staat met deze wijze van

overbrenging, daar dan geen mijten in de kassen kunnen

komen binnenwaaien, dan wel alleen met de voor deze

dieren ongunstige omstandigheid van zeer vochtige lucht,

is niet uitgemaakt. Vermoedelijk is het laatste het geval,

en zeker zal dit zoo zijn, als de komkommermijt een soort

is, die niet of weinig buiten voorkomt. Ik hoop over dit

punt nog eens waarnemingen te kunnen doen. In kassen

worden niet zelden de mijten van de eene plant naar de

andere overgevoerd door het spuiten ; als men horizon-

taal spuit, worden tal van mijten van aangetaste planten

afgespoten en met den waterstraal medegevoerd naar andere

planten.

De eerste exemplaren, die op een der bovengenoemde

wijzen op een plant zijn overgebracht, vestigen zich in

de hoeken der nerven.

Bestrijding. Men vindt in de boeken tal van middelen

aangegeven, die lang niet alien bruikbaar zijn. Elk speciaal

geval moet men onder de oogen zien, en dat middel kiezen,
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dat in verband met het aangetasten gewas en de soort

van mijt het beste is.

Tegen mijten, die enkel als ei op het gewas zelf over-

winteren, zooals de kruisbessenmijt, helpt eene winterbe-

sproeiing met carbolineum uitstekend. Men passe deze

bespuiting zoo laat toe als de ontwikkeling der knoppen

mogelijk maakt, daar de eieren zich dan ook reeds beginnen

te ontwikkelen, op welk tijdstip zij gevoeliger zijn. De op-

lossing neme men ter sterkte van 6—8 o/o, en zorge bij de

uitvoering der bespuiting, dat in alle reten en spleten een

voldoende hoeveelheid vloeistof komt. Daarvoor is een

pulverisateur noodig, die de stof met kracht uitperst, dus

liefst een automatische. Nadere bijzonderheden hierover

kan men vinden in vlugschrift 5 en 8 van het Instituut

voor Phytopathologie, welke vlugschriften, zooals bekend

is, op aanvrage met bijvoeging van 2 cts per ex. aan den

Directeur dier inrichting franco worden toegezonden. Zie

ook, wat hierboven op biz. 147 over deze zaak in verband

met de soortenkwestie werd gezegd. Al wordt niet altijd

het verlangde resultaat ten voile bereikt, toch is de bespui-

ting gewoonlijk wel loonend, al was het maar alleen, door-

dat nog ander ongedierte (bladluizen, schildluizen, dopluizen,

overwinterende rupsen enz.) er door gedood wordt. Bij

kruisbessen is het succes volkomen ; ook op rozen in kassen

werd te Aalsmeer met een bespuiting met 5 o/o oplossing

een uitstekend resultaat bereikt.

Een beproefd middel tegen mijten is verder swavel in

verschillende vormen. Het bestuiven met bloem van zwavel

of nog liever met de fijnere gemalen of geblazen zwavel,

welke bestuiving moet geschieden bij droog, zonnig weer,

dus niet des morgens vroeg, heeft meestal een bevredigend

gevolg. Ook kan men de zwavel nat gebruiken, door ze

door zeepwater te mengen; men maakt een zeepsopje door

± V4 ons zeep door 12 L. water te mengen, en roert daar

dan een pond bloem van zwavel doorheen; wat meer zeep
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schaadt niet; ook de hoeveelheid zwavel steekt niet zoo

heel nauw.

Een zeer goed middel, dat te Alphen op door spint

aangetaste komkommerplanten het best voldeed, beter dan

zwavel in anderen vorm, is swavellever of zwavelkalium

{kalisulfide, KgS). De proev^en wezen uit, dat een oplossing

van 0,4 o/g vrijwel alle mijten doodde. Zwavellever is in

normale tijden bij drogisten tegen geringen prijs verkrijg-

baar, men behoeft geen chemisch zuiver produkt te hebben.

Het is een groenachtige grijze stof, die in brokkige stukken

verkocht wordt; men beware ze droog en in het donker.

Voor het verspuiten er van mag men geen roodkoperen

pulverisateur gebruiken (zie vlugschr. 5).

Op kruisbessen mag geen zwavel worden toegepast, daar

vele soorten, vooral de harige, dan hun blad laten vallen;

het is ook niet noodig. daar men in de winterbesproeiing

met carbolineum een prachtig middel heeft.

Andere aanbevolen middelen, die echter niet beter zijn

dan de reeds genoemde, zijn de bekende geheimmiddelen

als X. L. All en Phytophiline. Verder tarwebloempap, alof

niet gemengd met zwavel, welke pap de mijten vastplakt.

Een ons tarwebloem wordi door wat water geroerd, dan

onder voortdurend roeren telkens wat water bij kleine

beetjes tegelijk toegevoegd tot 1 L. brij is verkregen, die

dan onder aanhoudend roeren om aanbranden te voorkomen

wordt gekookt. Daarna voegt men er 9 L. water bij,

waardoor desgewenscht 1 ons zwavel is gemengd. Ook
petroleum emulsie's van verschillende sterkte worden aan-

geraden, dan nog mengsels van insektenpoeder, tabaks-

extrakt enz.

Het eenvoudigste middel is het herhaaldelijk bespuiten

met een krachtige straal -koud water; de mijten kunnen

daar zeer slecht tegen en men houdt hen daarmede vaak

onder den duim. In den aanvang moet men er echter voor-

zichtig mede zijn met het oog op de overbrenging (zie boven).
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Welk middel men ook toepast, steeds moet de behande

ling na een dag of 8 herhaald worden, daar de eieren door

de zomermiddelen niet gedood worden; de tweede bespui-

ting dient dus om de na de eerste uitgekomen larven en

tevens die mijten, welke de eerste maal ontsnapten, te

dooden. Het is noodig vooral den onderkant der bladeren

te raken, hetgeen de zaak niet gemakkelijker maakt.

Het hout- en glaswerk van kassen en bakken, waarin

men last heeft gehad van spint, moet des winters degelijk

gereinigd worden, om in reten of spleten gelegde eieren of

weggekropen wijfjes te dooden. Hiervoor kan men gebruik

maken van een heete sterke oplossing, b.v. 10 o/o, van ge-

wone soda of van een 6 o/o oplossing van carbolineum,

waarmede alles duchtig geborsteld wordt. Behalve afbor-

stelen is ook bespuiten van het houtwerk enz. met een

zeer krachtige straal van een 6 o/o carbolineumoplossing

die in alle reetjes en spleetjes doordringt, een zeer goede

raaatregel. Ook boonenstaken ontsmette men met carbo-

lineum; hoe dit praktisch kan geschieden, is beschreven

op biz. 47 van het bijblad, jaarg. 23 van dit tijdschrift. Bij

een proef, in den afgeloopen winter op groote schaal ge-

nomen met dit ontsmetten, heeft men gebruik gemaakt van

een schouw, die men op het land had getrokken en met de

carbolineumoplossing gevuld.

NatQorlijke vijanden. Na flinke regenbuien ziet men buiten

de spintplaag afnemen; een enkele maal houdt ook de

larve van een klein lievensheerbeestje, een Scymnussoort,

welke larve met een wit pluis is bedekt, zoodanig huis

onder mijten en eieren, dat het niet tot een plaag komt.

Dit feit kon ik voor een paar jaren vaststellen op een perzik-

boom en op haagbeuk. Andere natuurlijke vijanden vindtmen
onder de verschillende insekten, die ook op bladluizen azen,

(gaasvlieglarven, zweefvliegmaden) enkele andere mijten,

wantsen, zachtschildkevers en galmugmaden ; deze beletten
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echter in het algemeen de vermeerdering der mijten niet

voldoende.

Andere ziekten, waarmede spint verward kan worden. Thrips

of hlaaspooten, kleine insekten, de bekende onweers-

vliegies of donderbeestjes, richten een beschadiging aan,

die veel op spint gelijkt; men kan echter de thrips, die

lang en smal zijn en iets grooter dan spint, gewoonlijk

± 11/4 m.M. lang, gemakkelijk van mijten onderscheiden.

De larven van de meeste thripssoorten zijn geel, de vol-

wassenen zwart van kleur.

Cicaden veroorzaken op de bladeren van verschillende

planten 00k lichte vlekjes, die echter duidelijker als afzon-

derlijke stipjes te onderscheiden zijn; aan den onderkant

van zulke bladeren, die men b.v. algemeen ziet bij rozen

en eschdoorns, vindt men lange, smalle, gele insekten;

de larven zijn vleugelloos, de volwassenen, die + 4 m.M.

lang zijn, hebben flinke vleugels, die zij bij verontrusting

dadelijk gebruiken om weg te vliegen en een klein eindje

verder weer neer te strijken.

De bleeke kleur van bladeren, die loodglans vertoonen,

doet ook wel eens aan spint denken; alle bladeren van

een boom of tak zien er dan echter egaal, niet gevlekt,

loodkleurig uit, terwijl de mijten natuurlijk ontbreken.

T. A. C. SCHOEVERS.

Wageningen, Juni 1919.



MEDEDEELING.

In 1908 werd door den Directeur-Generaal van den Land-

bouw aan eene Commissie opgedragen, een rapport uit

te brengen omtrent de maatregelen, die van Regeeringswege

zouden kunnen worden voorgeschreven, alsmede omtrent

hetgeen van Regeeringswege zou kunnen worden gedaan ter

bestrijding van de toen in verschillende streken van Noord-

Brabant en Limburg optredende nonvlinderrupsenplaag.

Deze Commissie, bestaande uit de Heeren Prof. J. Ritzema

Bos, Voorzitter^ E. D. van Dissel, A. A. Nengerman, J. P.

VAN LoNKHUijzEN en J. H. Jager Gerlings (de beide laatst-

genoemde Heeren traden op als rapporteurs), bracht in

Dec. 1908 haar verslag uit, dat in 1909 door de Directie

v. d. Landbouw werd gepubliceerd. Bedoelde Commissie

bleef ook in volgende jaren werkzaam; zij wees er op

dat meer en meer de behoefte was gebleken aan wette-

lijke maatregelen nopens boschbescherming, zooals die

bijna overal elders worden aangetroffen. De toenmalige

Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel benoemde
toen eene Commissie, belast met het doen van voorstellen

aangaande zoodanige regeling. Deze Commissie, bestaande

uit de Heeren Prof. Dr. J. Ritzema Bos, Voorzitter, Mr.

Dr. H. W. C. BoRDEWijK, Secretaris, E. D. van Dissel, J.

H. Jager Gerlings, J. P. van Lonkhuijzen, L. E. Mollerus
en A. A. Nengerman, diende bij schrijven van 15 April

1913 een desbetreffend ontwerp van wet met uitvoerige

Memorie van toelichting en verdere Bijlagen in, welke

stukken in 1913 van wege de Directie van den Landbouw
werden gepubliceerd.

Aangezien echter van de indiening van eene boschwet

nog steeds niets is gekomen, en onder de tegenwoordige

omstandigheden de behoefte aan eene zoodanige wet nog
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veel grooter is geworden dan toen het bovenbedoelde ont-

werp door de commissie werd ingediend, heeft het Bestuur

der Nederl. Phytopathologische Vereeniging gemeend goed

te doen, het volgende verzoekschrift aan den Minister van

Landbouw te zenden.

Aan
Zijne Excellentie den Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel

Geeft eerbiedig te kennen het Bestuur der Nederland-

sche Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Vereeni-

ging, gevestigd te Arrksterdam en erkend bij Koninklijk

Besluit van 20 December 1892, No. 26 en van 9 Mei 1905,

No. 43;

dat Uw ambtsvoorganger indertijd een commissie heeft

ingesteld, wier taak het was, voorstellen te doen om te

geraken tot een wettelijke regeling in zake boschbescher-

ming, gelijk die in vele andere staten wordt aangetroffen,

welke commissie bij schrijven van 15 April 1913 een ont-

werp heeft ingediend voor een boschwet, die hoofdzakelijk

ten doel heeft de bescherming der bosschen tegen schade-

lijke invloeden;

dat sedert niets meer omtrent deze belangrijke aange-

legenheid werd vernomen;

dat inmiddels de behoefte aan een wettelijke regeling

van dit onderwerp zich in verhoogde mate doet gevoelen,

en wel:

P. omdat, ten gevolge van de vellingen op groote schaal,

die gedurende de crisisjaren hebben plaats gehad, de bosch-

rijkdom van ons land sterk is achteruitgegaan, waardoor

de bescherming der nog overgebleven bosschen aan urgentie

heeft gewonnen;
2^. omdat de achtergebleven stompen en de aanzienlijke

hoeveelheden onontschorst hout, dat op talrijke plaatsen
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ligt opgestapeld, even zoovele broeinesten vormen voor

schadelijke insekten, zoodat een sterke vermenigvuldiging

van dit gedierte, inzonderheid van dennensnuiltorren eii

dennenscheerders, te duchten is;

redenen, waarom adressant zich tot Uwe Excellentie

wendt met het eerbiedige, doch dringende verzoek, wel te

willen bevorderen, dat bedoeld ontwerp, aangevuld en ge-

virijzigd voor zoover de ervaring der laatste jaren zulks

wenschelijk maaki, spoedig tot wet worde verheven.

Namens het Bestimr voornoemd:

(w. g.) J. RiTZEMA Bos, Voors.

(w. g.) H. W. Heinsius, Seer.

Amsterdam, 24 Juni 1919.



BOEKBESPREKING.

J. Z. TEN RoDEXGATE Marissen, „Algcmecne
Plantenteelt", 5e druk, bewerkt door Prof.

J. Elema. Groningen bij J. B. Wolters,

Ofschoon dit werk niet tot de phj'topathologische literatuur
kan worden gerekend, zoo ishet'toch voor den beoefenaar
der phytopathologie van hooge waarde; want het behandelt
de algemeene grondslagen der plantenteelt, waarvan de kennis
voor den plantenziektenkundige onmisbaar is. Dat dit boek van
den te vroeg ^estorven Marissex, na diens dood bewerkt door
Prof. Elema, door velen. die met plantenteelt te maken hebben,
wordt gebruikt, wordt reeds voldoende bewezen door het feit,

dat in de laatste jaren telkens om de 4 jaren een nieuwe
druk blijkt noodig te zijn. De „Algemeene Plantenteelt" van
Marissex-Elema behoort tot de „Geillustreerde Land- en Tuin-
bouwbibliotheek," waarvan elk deeltje f 1.25 kost. Dat deeltie
is omvan^rijker dan de meeste andere deeltjes van de genoemde
bibliotheek; het is 177 bladzijden groot, niet rijk, maar toch
voldoende geillustreerd. Tegenover den titel draagt het 't

portret van den overleden schrijver.
Na eene korte inleiding wordt gehandeld over de volgende

onderwerpen :

1. Zaai- en pootgoed. Zaaien en poten.

a. Soorten van zaai- en pootgoed (zaden, wortels, wortel--
stokken. stengelknollen, bolTen, stekken)

;

b. De kieming (botanische en chemische veranderingen, die
zich bij de" kieming voordoen ; kiemingsvoorwaarden)

;

c. Beoordeeling van zaai- en pootgoed {saaisaad: echtheid

;

zuiverheid ; kiemkracht en kiemenergie en de bepaling
daarvan ; gebruikswaarde ; grootte en ge^icht ; bepaling
van het korrelgewicht en het Hektolitergewicht.poo/^o^rf.'
eigenschappen van pootgoed (aardappel).

d. Veredeling van kultuurgewassen (veredeling in het ras,
kruising).

e. \"erwisseling van zaai- en pootgoed.
/. Zaaizaadkeuringen en keuring van gewassen te velde.
g. Het Instituut voor veredeling van landbouwgewassen.
n. \'oorbereiding van het zaai- en pootgoed.
/. Tijd van zaaien.

j. Het zaaien onder een dekvrucht.
k. Wijze van zaaien.
/. Diepte van zaaien.
m. Hoeveelheid zaaizaad.
n. Planten of verpoten.
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2. Verpleging der gewassen.

a. Invloed van de weersgesteldheid. (koude, regen, droogte,
wind, haorel, gebrek aan'licht.

b. Schadelijke werking van planten en dieren.

3. Bewerking en bemesting van het te velde staande gewas.
(eggen, hakken en schoffelen, rollen, aanaarding, over-
bemesting).

4. Oogsten en bewaren.

a. Groenvoedergewassen.
(Tijd van maaien. Wijze vaw oogsten en bewaring van
den oogst, nl. hooibereiding ; bruinhooi- en brandhooi-
bereiding. Het bereiden van persvoeder).

b. Gewassen, die voornamelijk om het zaad worden geteeld.
(granen en peulvruchten).

c Knol- en wortelgewassen.

Zie hier een beknopt overzicht van den inhoud, —
De bewerker van aen nieuwen druk, Prof. Elema, heeft het

boek geheel op de hoogte van den tijd gehouden.
Wat aangaat de zaken op phytopathologisch gebied, dieworden

besproken, zij opgemerkt dat de invloed van de weersgesteld-
heia vrij uitvoerig wordt behandeld ; de invloed van onkruiden,
van door verschiuende parasieten veroorzaakte plantenziekten
en van de schadelijke dieren wordt slechts even aangestipt;
terwijl voor het eerstgenoemdeonderwerp wordt verwezen naar
het werkje van J. Heidema, „De bestrijding van Onkruiden,"
voor het laatsgenoemde onderwerp naar mijn boek „Ziekten
en Beschadigingen der Landbouwgewassen." Dat is natuurlijk
volkomen rationed; want eene eenigszins degelijke behande-
ling van de genoemde onderwerpen zou in een boek over
algemeene plantenteelt niet mogelijk ziin.

Gaarne beveel ik dit uitstekende boek aan, zoowel aan prak-
tische landbouwers als aan alien, die belang stellen in de
plantenteelt, of er, zij 't ook maar zijdelings, mee te maken
hebben. Ook voor het onderwijs is het uitstekend geschikt. De
behandeling van de verschillende zaken is grondig, en toch
voor iedereen duidelijk.

J, RiTZEMA Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-

KUNDIGE) VEREENIGING EN KRUIDKUNDIG GENOOTSCHAP

DODONAEA TE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Vijf-en-twintigste Jaargang — se Aflevering — September 1919.

VOGELCULTUUR TEN BATE VAN DE FRUITTEELT.

. Gedurende de jaren 1917 en 1918 was ik in opdracht van

het Hoofd van den Phytopathologischen Dienst werkzaam
aan een onderzoek omtrent het doorwassen of doorbloeien

van stuUen. De teelt van dit gewas — koolplanten om
zaad van te winnen — wordt vooral in West-Friesland uit-

geoefend. Ik had aldus gelegenheid deze streek vrij goed

te leeren kennen en vertoefde tijdens mijn korte verblijven

aldaar bij een bevriende familie te Schellinkhout. Hier

wordt, evenals in de gemeenten Zwaag en Blokker, waarin

de bekende fruitstreek ,,de Bangert" gelegen is, heel veel

aan fruitteelt gedaan. Van de vereenigingen, die de be-

langen der fruittelers behartigen, zijn ruim 70 personen lid.

Aan de bestrijding van plantenziekten evenwel kon door

velen hunner wel iets meer dan tot dusverre worden ge-

daan, waaraan dan meerdere kennis omtrent deze materie

moest voorafgaan. Op initiatief van den heer J. Maarse
werd besloten een cursus in plantenziektenleer te openen,

waaraan ik het onderwijs zou geven.

Aldus geschiedde, zoodat ik gedurende den winter 1918—

1919 om de twee weken te Schellinkhout was en met een

twintigtal fruittelers in nauwer aanraking kwam, Ik kon

mij toen meer dan voorheen in hun belangensfeer inwerken

en trachten aan hun werkwijze ten opzichte van de be-
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strijding der parasieten en kwalen hunner boomen eenige

richting te geven.,

Het was mij opgevallen, dat de vogelstand, meer speciaal

die der meezen — kool- en pimpelmeezen — verre van on-

gunstig was, Maar aan alle kanten dreigde voor deze voor

de fruitteelt als nuttig beschouwde vogels gevaar. AUereerst

doordat holle boomen regelmatig werden opgeruimd ; knot-

wilgen waren reeds vrij zeldzaam geworden; maar ten

tweede verweet men den meezen beschadiging van het rij-

pende fruit, in het bizonder peren, dat aangepikt werd en

daardoor in vochtigen tijd tot rotting werd gebracht, waar-

door verscheiden vruchten verloren gingen. Inderdaad

waren de meezen aan het hun ten laste gelegde schuldig,

zoodat vrijpleiten onmogelijk was. Maar ik wilde dit zelfs

niet probeeren, want waar we vogelcultuur willen beoefenen

terwille van het voordeel voor den tuinbouw, daar mogen
we niet nalaten ook de nadeelen onder het oog te zien. Ik

wijs er dan evenwel steeds nadrukkelijk op, dat de mensch

gewend is om vooral de hem toegebrachte schade met een

vergrootglas te bezien en . luide te verkonden, terwijl hij

nuttige hulp zeldzaam waarneemt en op haar juiste waarde

schat en er nog zeldzamer over spreekt. Aldus wordt een

onzuiver oordeel geveld. En zelfs dan, als de kweeker of

teler volkomen te goeder trouw is, kan hij gewoonlijk veel

beter de waarde der schade dan van het nut taxeeren,

omdat de eerste zoo goed waarneembaar is en in gelds-

waarde om te zetteri, terwijl het heel moeilijk is decredit-

bladzijde met juistheid in te vullen.

Dat deze f^deneering aannemelijk was, werd gaarne in-

gezien, zoodat het tweede gevaar voor den meezenstand

was afgewend, maar nu het eerste. Dit achtte ik te grooter,

omdat Schellinkhout min of meer geisoleerd ligt, want het

is slechts door een hier en daar onderbroken uitlooper van
fruittuinen over een afstand van een viertal kilometers

verbonden aan den Bangert. Indien dus, zoo redeneerde ik.
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de meezenbevolking van Schellinkhout mocht gaan uit-

sterven, dan zal het heel lang kunnen duren, voordat zij

bij intreden van gunstiger levensvoorwaarden weer op de

oude getalsterkte zal zijn terug te brengen.

Dit is in overeenstemming met hetgeen Wolda in zijn

„Ornithologische studies" ^) op bladz. 11 e.v. zegt: „Het

eerste dat mij trof was wel dit, dat onze vogelbevolking

zooals ik het vroeger eens uitdrukte, mag worden gerekend

te behooren tot den inventaris van het terrein. Het is

hoofdzakelijk een vaste bevolking, die daar zijn domicilie

heeft, die er verblijft, er omheen zwerft, er wegtrekt en er

weer terugkeert, lang voor den tijd van broeden weer daar

is, en in zijn eigen hoekje — soms erg klein hoekje —
dikwijls zijn eigen zelfde kastje weer opzoekt. Zulk een

vogelbevolking komt er maar niet zoo uit de lucht vallen,

maar zij behoort er als de planten, die er groeien. Zij ver-

meerdert of vermindert er, al naar de omstandigheden.

Zoo is de regel, de afwijkingen zijn daaraan zeer onderge-

schikt. En al de verschijnselen, die ik buiten het proef-

terrein, in het veen, bij huis, langs den Rijn, op de heide

of waar ook, hieromtrent heb kunnen waarnemen, zijn met
het bovenstaande niet alleen nimmer in strijd, maar zelfs

in wel bijna de meeste volmaakte overeenstemming. Met

dit verschil, dat ik buiten mijn proefterrein nog nimmer
.duidelijke vermeerdering, maar wel vermindering zag."

En verder : „De algemeene erkenning van den regel van

het vaste domicilie van de vogels is, zooals ik reeds op-

merkte, zoowel voor de practische vogelbenutting en vogel-

scherming als voor een verdere ontwikkeling van de or-

nithologie van het allergrootste belang." Meer dan behoud

en uitbreiding van de soorten uit de allernaaste omgeving

mag niet worden verwacht, zegt Wolda, zoodat ik meende

*) G. Wolda, Ornitholo^sche studies, uitgave van het Depar-
tement van Landbouw, Mjverheid en Handel, Directie van den
Landbouw, 's-Gravenhage, Gebr. J. & H, van Langenhuijsen, 1918.
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sterk te mogen staan in mijn overtuiging, dat met de werk-

zaamheden tot instandhouding en zoo mogelijk uitbreiding

van de Schellinkhoutsche meezenbevolking niet mocht

worden gewacht tot later, als een vermindering reeds zou

zijn ingetreden en waarneembaar geworden. Reeds had de

late en strenge voorjaarswinter in 1917 heel wat vogels

gedood en ook de meezengelederen gedund.

Het kwam er dus op aan de belanghebbenden warm te

maken voor de uitvoering van het denkbeeld : vogelcultuur

uitoefenen door het ophangen van nestkastjes en — zoo

noodig, maar ook alleen d^n — vogelvoedering in den

winter en in 'tvoorjaar. Ik gebruikte uit den aard der

zaak den cursus om het gestelde doel te bereiken, maar
hoewel ik een aandachtig gehoor behield, gevoelde ik, dat

het resultaat niet aan mijn verwachtingen zou beantwoor-

den. Er moest dus meer worden gedaan. Een voorloopige

poging om den burgemeester der gemeente tot medewer-

king te bewegen, mislukte aanstonds, zoodat een andere

weg moest worden ingeslagen. Maar als die kon worden

begaan, dan wachtte in de toekomst nog de mogelijkheid,

dat ook hij zou kunnen doodloopen. En dit moest worden

vermeden ; indien de vogelcultuur ter hand werd genomen,

dan moest hieraan blijvend worden gewerkt.

Reeds eenmaal was, vrij spontaan in de kri-ngen der

fruittelers zelf, belangstelling voor den vogelstand gewekt

geworden, maar deze was op een paar uitzonderingen na

langzamerhand verflauwd en bepaalde zich tot het min of

meer lijdzaam zien verweren der vroeger opgehangen nest-

kastjes. Een enkele fruitteler maakte ze jaarlijks schoon

en bij een tweeden vond de zoon lust om in den zomer na te

gaan wat er in de ter beschikking gestelde vogelwoningen

gebeurde. Zoo ongeveer was de toestand geworden; en in

den Bangert, waar vanwege den Phytopathologischen Dienst

enkele jaren vroeger vogelcultuur was ingevoerd, was de

belangstelling niet grooter geworden, misschien zelfs reeds
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meer nog verflauwd. Een klein aantal netkastjes, dat de

maker bij den eersten verkoop had overgehouden, bleek

nog onverkocht te zijn ! Z66 mocht het einde van mijn

poging tot wederopleving van de belangstelling voor vogel-

cultuur te Schellinkhout niet worden. Dat stond bij voor-

baat vast. Er moest dus een blijvend instituut van worden
gemaakt en men moest met cijfers kunnenzien water werd

bereikt. Ziehier hoe ik heb getracht dit voor oogen gestelde

doel te bereiken

:

Aan een drietal te SchelHnkhout bestaande vereenigingen

van fruittelers verzocht ik een zeker bedrag ter beschik-

king te willen stellen, Ik deed dit bij 't navolgende schrij ven

:

„Door mijn verblijf op verschillende tijden van het jaar

ten Uwent heb ik eenig inzicht gekregen in den toestand

ter plaatse. 'tViel mij op, dat de vogelstand — inhetbijzon-

der die der nuttige holenbroeders, als meezen e. d. — niet

ongunstig is, maar door het verwijderen van oude en hoUe

boomen slechter moet worden, waarna hij door devrijwel

geisoleerde ligging der gemeente niet gemakkelijk te ver-

beteren zal zijn. Daarom moet m. i. vooral in het belang

der fruitteelt nu de vogelcultuur ernstig ter hand worden
genomen. Dit kan en moet door v^elen worden gedaan door

het ophangen van nestkastjes en door het voederen en

drenken in tijd van nood. Hetisechter noodzakelijk, datdit

alles met eenig sj^steem geschiedt, wijl anders het resultaat

niet aan de gestelde verwachtingen zal beantwoorden. Ik

zou op een drietal plaatsen in de gemeente, b.v. in de

tuinen der heeren D. Vet, J. MAARSE-en A. Groot, nest-

kastjes willen ophangen, die door een deskundige worden
beheerd en gecontroleerd. De reeds aanwezige kastjes

mogen ongetwijfeld in de proef worden opgenomen en ik

zelf zal gaarne een jaar medewerken. Hier wordt dan het

materiaal verkregen, waarmee de werking der kastjes in

cijfers kan worden aangetoond en vinden anderen hun
voorbeeld. Om dit plan te kunnen uitvoeren, hetgeen ik
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voor de fruitteelt van veel beteekenis acht, verzoek ik het

bestuur Uwer vereeniging, te bevorderen, dat uit de kas

der vereeniging een bedrag van ± f 12.50 voor het aan-

schaffen van nestkastjes — gaarne spoedig — worde toe-

gestaan. Ter aanvulling van mijn betoog zend ik u een

brochure en een tijdschriftartikel."

De weg was door mijn bespreking van het onderwerp

op den cursus reeds gedeeltelijk gebaand, de meeste be-

stuursleden der vereenigingen waren ingeschreven als

leerlingen van mijn cursus en vooral de heeren J. Maarse
en A. Groot, fruitkweekers, alsmede op andere wijze de

heer J. Ebels, hoofd der school te Schellinkhout, steunden

mijn pogen. Het resultaat was werkelijk in overeenstem-

ming met het door hen gedane werk: elke vereeniging

trok f20.— uit voor vogelcultuur, in totaal dus f60.— . Dit

gaf moed om met kans op succes bij het gemeentebestuur

aan te kloppen, hetgeen op de volgende wijze geschiedde:

Adres aan den Raad der gemeente Schellinkhout:

„Ondergeteekende P. J. Schenk, hoofd van den cursus

voor volwassenen in plantenziekten te Schellinkhout, wonen-

de te Naarden, heeft de eer onder Uwe aandacht te brengen

:

dat een goede vogelstand voor den landbouw in het

algemeen maar voor de fruitteelt in het bizonder van zeer

groot belang is;

dat door het verwijderen van oude en hoUe boomen de

nestgelegenheid voor meezen en dergelijke vogels te Schel-

linkhout steeds geringer wordt, terwijl een eenmaal ver-

loren vogelstand door de afgezonderde ligging der gemeente

niet gemakkelijk kan worden terug gekregen;

dat op een desbetreffend verzoek aan de vereenigingen

van fruittelers in Uwe gemeente door elk dezer een bedrag

van twintig gulden voor het aanschaffen van nestkastjes

is beschikbaar gesteld;

verzoekt Uw College te besluiten voor hetzelfde doeleenge-

lijk groote som uit de gemeentekasterbeschikking te stellen."
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Bij dit adres behoorde een memorie van toelichting van

den navolgenden inhoud

:

„Door mijn verblijf op verschillende tijden van het jaar

in de gemeente Schellinkhout — hetzij in mijn kwaliteit

als controleur bij den Phytopathologischen Dienst, hetzij

als hoofd van den Qursus voor volwassenen in planten-

ziekten aldaar — heb ik eenig inzicht gekregen in den

toestand ter plaatse. 't Viel mij op dat de vogelstahd, in

het bizonder die der nuttige holenbroeders als meezen e.d.

niet ongunstig is, maar door het verwijderen van oudeen
holle boomen slechter moet worden, waarna hij door de

vrijwel afgezonderde ligging der gemeente niet gemakke-

lijk te verbeteren zal zijn. Ten bewijze van dit oordeel

veroorloof ik mij te verwijzen naar bijlage II, waarin ik

een paar gedeelten heb aangehaald en enkele regels onder-

streept. Daarom moet m.i. vooral in het belang der fruit-

teelt, die in de gemeente Schellinkhout aan zooveel ge-

zinnen brood verschaft, nu de vogelcultuur ernstig ter

hand worden genomen. Dit kan en moet door velen worden

gedaan door het ophangen van nestkastjes en door het

voederen en drenken in tijd van nood. Het is echter nood-

zakelijk, dat dit alles met eenig systeem geschiedt, wijl

anders het resultaat niet aan de gestelde verwachtingen

zal beantwoorden. Ik zou op enkele plaatsen, over de ge-

meente verspreid, nestkastjes willen ophangen, die door een

deskundige worden beheerd en gecontroleerd, terwijl ik

zelf gaarne een seizoen zal medewerken.

Hier wordt dan het materiaal verkregen, waarmee de

werking der kastjes in cijfers kan worden aangetoond en

vinden anderen hun voorbeeld.

Om dit plan te kunnen uitvoeren, verzocht ik den te

Schellinkhout bestaanden vereenigingen van fruittelers elk

een bedrag van f 12 50 ter beschikking te stellen. Ik ont-

vang thans bericht, dat uit de kas van elke vereeniging

een som van twintig gulden beschikbaar wordt gesteld om
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zooveel mogelijk nestkastjes te kunnen aankoopen. Dit

geeft mij de vrijheid om een gelijk groot bedrag uit de

genieentekas te verzoeken, opdat het mogelijk worde aan-

stonds op behoorlijke schaal aan te vangen. Waar een 7.66

groot percentage der gemeentebevolking van de fruitteelt

haar bedrijf maakt, daar mag m.i. vogelcultuur ten dienste

van deze zelfde fruitteelt een algemeen gemeentebelang

worden genoemd. Bovendien achten de allereerst belang-

hebbenden de zaak van voldoende gewicht om me^r dan

gevraagd werd ter beschikking te stellen.

Overigens zijn reeds lang door verschillende gemeenten

in ons land uit de geme'entekas gelden uitgetrokken ten

behoeve van het aanschaffen en onderhouden van nest-

kastjes, terwijl de landsregeering op gelijke wijzede vogel-

cultuur in het algemeen steunt en publicaties laat drukken

en gratis verspreiden, waarvan ik als bijlage Illeenexem-

plaar hierbij voeg. Zelfs in gemeenten als Zwolle en Utrecht,

waar land- en tuinbouw zeker niet als in Schellinkhout de

bron van inkomsten vormen, komt op de begrooting jaar-

lijks een post voor vogelcultuur voor.

Veroorloof mij tenslotte als mijne raeening neer te schrijven,

dat de uitgave van het gevraagde bedrag voor de gemeente
geen verlies- maar slechts een winstpost kan beteekenen,

geheel nog afgezien van den veredelenden invloed van
vogelcultuur op de jeugd. ')

In zijn vergadering van den 27en Februari kende de

gemeenteraad van Schellinkhout met 5 stemmen voor, I

bianco en 1 tegen het gevraagde subsidie toe. Dientenge-

volge was nu een bedrag van f 80 ter beschikking, waarvoor
nestkastjes konden worden aangeschaft en een klein deel

') Bijlage II was een bespreking van mijne hand van ..Or-
nithologische studies" in Floralia no. 2 van den lOen Januari
1919, waarin o.a. was aangehaald het reeds weergegeven ge-
deelte uit dit boek.
Bijlage III was de 2e druk van de brochure „ Vogelcultuur"

door G. WoLDA-
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gereserveerd voor eventueele onkosten en wintervoe-

dering.

De heeren Maarse en Groot, reeds genoemd, stelden zich

in verbinding met een paar timmerlieden, die elk een model

van een kastje maakten; de een maakte het van planken,

de ander van een houten pompbuis. Het eerste leek mij en

ook den heer Wolda het beste en aldus werd dit als model

aangenomen. Er werd een inschrijving geopend en weldra

had de gunning plaats aan den laagsten inschrijver, die

een 80 tal kastjes kon vervaardigen tegen den prijs van
f 0.93 per stuk. Een deel van deze kastjes werd door ons

besteld voor particuliere rekening van een paar belang-

stellenden en een ander aantal kastjes werd door een fruit-

kweeker voor eigen tuin zelf vervaardigd, tervvijl er reeds

eenige minderwaardig gewordene hingen. Er werden aldus

den 19en Maart in totaal 100 genummerde nestkastjes op-

gehangen, verspreid over de geheele gemeente en zoowel

in boomgaarden boven grasland als in fruittuinen, waar

onder de kroonboomen bessen groeien. De lat van elk

kastje werd met twee spijkers aan een tak bevestigd,

waarna het kastje door de aanwezigheid van twee schroe-

ven in een gleuf in de lat gehaakt kon worden en later

zoo noodig weer gemakkelijk afgenomen. Dit is noodig

voor de controle maar meer nog voor het schoonmaken

in het voorjaar.

Nadat zekerheid bestond, dat het plan kon worden uit-

gevoerd, kon ik mijn idee verder uitwerken. In den jon-

genheer Cor Groot meende ik een uitstekende kracht te

hebben gevonden, die vogelcultuur te Schellinkhout kon

warm ^houden en die tegelijkertijd waardevoUe gegevens

zou kunnen verzamelen voor de ornithologische studies

van den heer G. Wolda te Wageningen. Deze was het, die

reeds eigener beweging naging welk resultaat de nestkast-

jes in zijns vaders tuin opleverden. Hij was aanstonds

voor mijn plan te vinden en zijn vader gaf hem tijd om
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mede te werken. Om hem terzijde te staan vond ik den

ietwat jongeren Jan Boot bereid.

Vervolgens stelde ik mij in verbinding met den heer

WoLDA, door wiens medewerking de beide jongelui den

25en April naar Wageningen konden reizen, om daar

's avonds enkele uren met genoemden heer te spreken over

zijn waarnemingen, waaraan in het vervolg ook de hunne

zouden worden toegevoegd. Den volgenden dag werd Oranje

Nassau-Oord bezocht, waar gezien werd hoe daar wordt

gewerkt. Zoo voorbereid kon de taak te Schellinkhout wor-

den aanvaard. De kastjes waren reeds opgehangen en

genummerd, zoodat het wachten was op de vogels, die er

hun intrek in zouden nemen,

't Ging eerst heel slecht: geen mees, zelfs geen musch
dacht er schijnbaar aan in de nieuwe woningen te gaan

nestelen. Als ergens al een beetje mos of een veertje was
ingebracht, dan bleef het nogdaarbij. De Schellinkhoutsche

bevolking, nieuwsgierig te vernemen hoe de zaken stonden,

informeerde steeds en wederom en vernam telkens dat er

ndg niets te zien was : geen eitje en zelfs geen nest. Er
werd bepaald in stilte wel eens gelachen, want „Schaden-

freude" vindt men overal.

Wie het laatst lacht, heeft echter steeds het best gelachen,

zoodat wij drie^n vol goeden moed bleven en rustig wachtten

op warmer dagen. We hadden immers uit de onderzoe-

kingen van Wolda geleerd, dat de meezen met hun broedsels

niet beginnen alvorens de ochtendtemperatuur ongeveer 4

a 5 graden Celsius bedraagt. Daar waren we nog lang niet

aan toe. 't Ligt niet op mijn weg na te gaan, in hoeverre

de dit jaar verkregen resultaten deze waarneming beves-

tigen, maar opmerkelijk was het verschijnsel, dat te Schel-

linkhout en te Bussum vele meezen tusschen 3 en 6 Mei

hun eerste ei hebben gelegd. Men vergelijke de komende
publicaties van den heer Wolda op dit punt.

De resultaten, die te Schellinkhout werden bereikt, waren
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verre van ongunstig, gelijkuit hetnavolgendemoge blijken:

11 kastjes werden betrokken door pimpelmeezen, een broed-

sel mislukte en 110 eitjes werden uitgebroed. 13 kastjes

werden door koolmeezen ingenomen, twee broedsels mis-

lukten en, 110 eieren werden uitgebroed. Elf koolmeezen-

en vier pimpelmeezenpaartjes maakten een tweede broedsel,

waarvan er een mislukte. Het mislukken van twee broed-

sels moet worden toegeschreven aan musschen, die zich

nestelden in kastjes, welke reeds door meezen waren inge-

nomen, Voorts bracht een paartje van het gekraagde

roodstaartje een broedsel van 7 groot, maar een tweede

legsel mislukte. In de ruim 100 nestkastjes, de oude onge-

nummerde meegerekend, kregen we dus 42 nesten van

nuttige vogels, waarin 36 broedsels werden groot gebracht,

hetgeen voor een eerste jaar ongetwijfeld zeer bevredigend

mag worden genoemd. In totaal vlogen 313 jonge vogels

uit, waarvan een niet gering deel zal bijdragen tot de

biologische bestrijding van plantenvijanden.

Het aantal bewoonde nestkastjes evenwel was nog veel

grooter, want in niet minder dan 32 kastjes nestelden

musschen. Dit was echter niet geoorloofd en deze nesten

moesten dus worden verwijderd. De gemeenteraad van

Schellinkhout had juist dit voorjaar bepaald, dat vooriedere

gedoode musch en voor elk musschenei een cent zou worden

betaald. Dies werden op een goeden dag de musschennesten

verwijderd en de eieren verzameld. Er kwam een heele

eierstruif bijeen, want er konden 173 eitjes worden inge-

leverd. Het hiervoor ontvangen bedrag komt aan de meezen

ten goede. Of de musschen voor defruitteeltzooschadelijk

zijn dat vervolging gerechtvaardigd is, laat ik buiten be-

spreking. De gemeenteraad heeft — in navolging van wat

ook in andere gemeenten op verzoek van de HoUandsche

Maatschappij van Landbouw werd gedaan — bij hetuitlo-

ven der premie aan den landbouw gedacht en niet aan

de fruitteelt. De debetzijde: het wegpikken van graankor-
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rels en erwten, kwam hierdoor sterk naar voren, de credit-

zijde: het verorberen van bladluizen en dergelijk ontuig,

werd onduidelijk leesbaar.

Bij het verwijderen van de musschen uit de nestkastjes

werd uit den aard der zaak niet uitgegaan van de vraag

of zij nuttig dan wel schadelijk te achten waren. Hier gold

alleen dat zij de voor meezen en eventueel andere holen-

broeders bestemde woningen betrokken, terwijl zij hieraan

geen behoefie hadden: musschen kunnen al heel gauw
ergens een geschikt plekje vinden, waar zij kunnen nestelen.

Toch deed het een der fruittelers leed, dat de musschen-

nesten werden verwijderd, want hij noemt deze vogel$ nuttig

en zou ze willen sparen ten bate van zijn culturen.

Er waren door een fout van den timmerman eenige

kastjes gemaakt met een vliegopening van 4 c.M. doorsnede,

terwijl een fruitteler voor zijn eigen tuin kastjes had ver-

vaardigd met een opening van 3.5 c.M. Het grootste deel

evenwel had vliegopeningen van 3 c.M. Deze wijdte is voor

meezen voldoende, terwijl zij voor musschen te gering zou

zijn. Om zooveel mogelijk bij voorbaat het nestelen door

musschen in kastjes tegen te gaan, werden die met 4 c.M.

opening het verst van huizen gehangen. Of dit van invloed

is geweest waag ik niet te beslissen, wijl ook ver van huizen

musschennesten werden gevonden, maar zeker is, dat de

nauwe opening van 3 c.M. voor de musschen geen beletsel

is van de kastjes gebruik te maken. Dat de meezen voor-

keur hadden, bleek naar mijn meening evenmin, hoewel

het mij gevaarlijk voorkomt hierover reeds na een eerste

jaar een oordeel uit te spreken, wijl ook de plaats in den

tuin of boomgaard van grooten invloed kan zijn.

Ten opzichte van de werkzaamheid der meezen ten bate

van de fruitteelt valt nog mede te deelen, dat in eenige

kastjes, waarin koolmeezenfamilies waren groot gebracht,

eenige pophuiden werden gevonden, soms tot wel dertig

toe. Waarschijnlijk waren zij afkomstig van den ringelrups-
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vlinder, welks poppen ook door spreeuwen worden opge-

zocht, als zij in groot aantal voorkomen. Dit geschiedde

n.l. in 1918; dit jaar waren er heel wat minder ringelrupsen

en nu zag men het eigenaardige gebeuren, dat de spreeuwen

de moeite van het zoeken op een gegeven oogenblik blijk-

baar te groot achtten en zich op de bessen wierpen. Dit

deden zij vorig jaar niet. De meezen namen nu de verre

van afgewerkte taak naar het schijnt over.

Ik kan het hierbij gevoegelijk laten ; ik heb vrij uitvoe-

rig meegedeeld hoe onder bepaalde omstandigheden het

doel: bevordering van vogelcultuur ten bate van de fruit-

teelt, kan worden bereikt. De heeren Groot en Boot ver-

volgen in de komende jaren de controle der nestkastjes

in samenwerking met den heer Wolda en ik verwacht

dat hierdoor de belangstelling bij de fruittelers te Schel-

linkhout niet alleen wakker wordt gehouden, maar ook

door het ophangen van steeds meer nestkastjes tot uiting

zal komen. En als op deze wijze enkele jaren is voortge-

werkt, zal er wellicht gelegenheid zijn te constateeren : le

een vooruitgang van den vogelstand en tengevolge hiervan

2e een vermindering van het aantal van eenige dierlijke

parasieten der vruchtboomen. Bovendien zal de jeugd

hebben geleerd niet alleen de vogels, maar ook andere

voorwerpen uit de levende natuur te sparen, wijl zij er

bewondering voor kreeg en de grooteren zullen evenzeer

als de jongeren door hun belangstelling voor vogelcultuur

tot waarneming van het doen en laten der vogels zijn ge-

komen. Dan blijft ook het genieten van de natuur inhaar

rijke vormen niet achterwege en het wordt een vraag wat

zwaarder weegt : het nut of het genoegen, dat de vogels

ons verschaffen.

P. J. SCHENK.

Naarden, 9 Aug. 1919.



DE TOMATENKANKER,
EEN VOOR NEDERLAND NIEUWE, ERNSTIGE TOMATENZIEKTE. ^)

Het komt meermalen voor, dat eene plantenziekte, waar-

yan men te voren nimmer had gehoord, plotseling met

groote hevigheid uitbreekt en al dadelijk ernstige schade

veroorzaakt. Soms betreft het dan eene ziekte, die in het

buitenland reeds korter of langer bekend en beschreven is,

soms ook eene geheel nieuwe ziekte. Zoo was b.v. de klaver-

stengelbrand, waarvan eenige jaren geleden voor heteerst

in ons land groot nadeel werd ondervonden, reeds jaren

te voren in Duitschland nauwkeurig beschreven en nadien

ook in andere landen niet zelden opgetreden; ikmeende

echter dat de ziekte, waarover ik in dit opstel wil spreken,

en voor de tomatenkweekers en voor de phytopathologen

geheel nieuw was. In de literatuur had ik er niets over

kunnen vinden, terwijl de verschillende practici, die ik sprak,

meestal met groote stelligheid verklaarden, dat zij nim-

mer zulke verschijnselen, als zich nu voordoen, bij

tomaten hadden opgemerkt. Een of twee kweekers meen-

1) Dit artikel was reeds geheel gezet en gecorrigeerd, toen
de Heer B. A. Plemper van Balen, lector aan de Landbouw-
hoogeschool, zoo vriendelijk was mijne aandacht te vestigen
op een artikel in „the Gardener's Chronicle" van 6 Nov. 1913,

getiteld „Cucumber and tomato canker", waarin de ziekte
reeds besproken is. Daardoor werd ik op het spoor gebracht
van hetgeen reeds in En^eland en Amerika over deze ziekte
is gepubliceerd, wat mij bij mijn eenigszins vluchtig en
gehaast naslaan der literatuur, die ik wegens de splitsing
tusschen Instituut voor Phytopathologie en Phytopathologi-
schen Dienst van af 1 Juli j.l. niet meer zoo gemakkelijk
onder miin bereik heb als vroeger, tot mijn spijt was ontgaan,
niet in net minst ook omdat ik de zwam alleen aantrof in
den pykniden voortbrengenden Ascochyta-vorm, terwijl zij

in de betreffende verhandelingen hoofdzakelijk wordt aange-
duid met den naam Mycosphaerella, waaronder de perithecien
bekend zijn.

De lezer gelieve dus bij het lezen van mijn artikel in het
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den ook reeds het vorige jaar planten aan deze ziekte

te hebben verloren, maar zekerheid daarover was niet

meer te verkrijgen, daar hunne opgaven, zooals gewoon-

lijk in dergelijke gevallen, vrij vaag waren. De eerste

zieke planten werden ons toegezonden in het begin van

Juli, door den Heer M. G. Visser, leeraar aan de Rijks

tuinbouwwinterschool te Naaldwijk; de ziekte was toen

echter reeds eenigen tijd tevoren waargenomen ; de telers

spraken van de „slaapziekte", vermoedelijk in navolging

van de Engelsche benaming „sleepy" of ^sleeping disease";

onder dezen naam wordt echter verstaan een verwelkings-

ziekte, die veroorzaakt wordt door de zwam Fusarium

lycopersici ; met deze ziekte heeft de nieuwe ziekte stellig

niets gemeen.

Verschijnselen. Het meest in het oog vallend verschijnsel

is het plotseling slap gaan hangen en daarna verwelken

en afsterven der aangetaste planten; dit kan hetgevalzijn

niet de geheele plant, maar ook kan het onderste gedeelte

tot op meer of minder hoogte boven den grond in leven en

gezond blijven, terwijl de rest afsterft. Beziet men een aange-

taste plant nauwkeuriger, dan blijkt, dat zich op de grens van

het zieke en gezonde deel een bruine ingezonken vlek be-

vindt, die in dat stadium den geheelen Stengel alsmeteen

ring ter breedte van meestal een centimeter of 6 a 8 om-

geeft. Naar gelang die plek zich hooger of lager boven

den grond bevindt, sterft een grooter of kleiner deel van

de plant. Heel dikwijls bevinden zich op een plant meer

dan een vlek, soms wel 5 of 6 ; de jongste vlekken hebben

oog te houden, dat ik mijn onderzoek verrichtte en mijnebe-
vindingen neerschreef zonder bekend te zijn met het vooraf-
gaande werk van Engelschen en Amerikanen. Verheugd over
de verkregen positieve resultaten, heb ik mij gehaast mijn
ervaringen bekend te maken, en daarbij klaarblijkelijk de
literatuur niet voldoende nagesnuffeld. welk verzuim ik ten
zeerste betreur. Zonder dit had ik het artikel stellig in eenigs-
zins anderen vorm gegoten; ik heb bij de revisie nogzooveel
mogelijk hiermede rekening gehouden, maar ik kon geen
ingrijpende veranderingen meer aanbrengen.
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dan nog niet zoo'n uitbreiding gekregen, maar nemen slechts

een klein deel van den Stengel in.

Op plaat III ziet men een viertal zieke planten in ver-

schillend stadium van aantasting. De plant het meest links

is nog niet lang geleden aangetast ; zij begint nog pas wat

slap te hangen; op den stam zijn bij de kruisjes de beschre-

ven bruine vlekken zichtbaar. De tweede plant van links is

eerder aangetast, de derde nog eerder ; de bladeren van de

tweede plant zijn reeds verwelkt, die van de derde grooten-

deels dood. De vierde plant eindelijk is reeds weken geleden

vlak bij de oppervlakte van den grond aangetast; zij is

geheel dood en gaf natuurlijk geen opbrengst.

Het is eigenaardig, dat in sommige warenhuizen de aan-

tasting hoofdzakelijk plaats heeft gevonden vlak bij den

voet van de planten, soms zelfs nog onder de bovenste

wortels, terwijl in andere, waarin de ziekte vermoedelijk

later vasten voet kreeg, de zieke plekken zich meestal veel

hooger op bevinden; ik was in de gelegenheid dit waar
te nemen bij een bezoek op 22 Aug. j.l. gebracht aan een

aantal warenhuizen te Veur, waarin de ziekte hevig optrad.

De aanvvezigheid der bruine, ingezonken vlekken is

karakteristiek voor deze nieuwe ziekte; daardoor kan zij

oogenblikkelijk onderscheiden worden van de door Ver-

ticillium alhoairum veroorzaakte verwelkingsziekte, die

eveneens in de laatste jaren veel schade heeft aangericht,

maar overigens ook nog van jongen datum schijnt tezijn,

daar voor het eerst in 1915 door ondergeteekende deze

zwam uit afstervende tomaten werd opgekweekt. De heer

H. V. D. Lek heeft kort daarna deze ziekte uitvoerig be-

studeerd en door infectieproeven met reincultures kunnen
vaststellen, dat Verticillium alhoatrum er de oorzaak van
was ^). De practici interesseeren zich gewoonlijk niet al te

^) H. A. A. v. D. Lek, Onderzoekingen over tracheomycosen,
in Mededeelingen Landbouwhoogeschool, deel XV, biz. 1, en
Tijdschrift over Plantenziekten, 1918 olz. 205 en 1919, biz. 20.
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zeer voor de vraag, wat nu eigenlijk den dood der planten

veroorzaakt; gedachtig aan het spreekwoord dat het het-

zelfde is, of men van de kat of van den kater gebeten

wordt, is mij dit standpunt zeer begrijpelijk. Voor den

phytopatholoog echter staat de zaak anders; de aard van

het organisme toch, dat een ziekte veroorzaakt, is van

groot belang bij het beramen van maatregelen en hetzoe-

ken naar middelen om de ziekte te bestrijdenenzoo moge-

lijk te voorkomen. Daarom is het voor den phytopatholoog

in de eerste plaats zaak, een juiste diagnose van elk ziekte-

geval te stellen, om daarna te zoeken naar de factoren,

die het optreden der verschillende ziekten beheerschen. De
bruine vlekken nu maken het al dadelijkgemakkelijk, uit te

maken of een plant aan deze nieuwe ziekte lijdt, daii wel aan

de door Verticillium veroorzaakte verwelkingsziekie, waarbij

deze vlekken steeds ontbreken. Zie hierover ook biz. 191.

Den kweekers zijn deze vlekken dan ook reeds opge-

vallen, zooals blijkt uit een artikel van den heer de Hoog
in „de Tuinbouw" van 18 Juli 1919, waarin de verschijn-

selen over het geheel juist worden beschreven; het was
den heer de Hoog nog niet bekend, dat wij hier met een

geheel nieuwe ziekte te doen hadden, waarom zijn artikel

den titel draagt: „Verwelkingsziekte bij de Tomaat"; hij

merkt evenwel zeer terecht op, dat, als dit werkelijk dezelfde

ziekte zou zijn als de verwelkingsziekte, de verschijnselen

wel zeer sterk afweken van de voor die ziekte bekende.

Behalve de stammen worden ook de bladstelen en ook

wel vruchten aangetast. Ik vond geen zieke vruchten aan

de planten; de aangetaste vruchten schijnen zeer spoedig

af te vallen; op den grond in de warenhuizen, waarin de

ziekte heerscht, vindt men een vrij groot aantal vruchten,

die rondom de plaats, waar de steel heeft gezeten, een

zwartachtige, rottige plek vertoonen, of wel reeds geheel

in rotting zijn overgegaan. Zie plaat IV, fig. 1.

Oorzaak der ziekte en mikroskopisch onderzoek. Bij beschou-
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wing door de loupe van een Stengelvlek of van zulk een

rottige plek op een vrucht ziet men daarop een zeergroot

aantal zwarte puntjes, die vlak bije6n zitten; in niet al

te droge omgeving, op de sterk vochthoudende vruchten

ook in de gewone kameratmosfeer, komt uit die puntjes

een slingerend, grauwrose draadje voor den dag; wordt

de omgeving vochtiger, dan is op en om de puntjes een

evenzoo gekleurde, slijmige massa te zien; deze kleine

hoopjes vloeien spoedig tot met het bloote oog zichtbare

slijmklompjes te samen. Het mikroskopisch onderzoek wees

uit, dat de zwarte puntjes pykniden waren van een zwam
van het geslacht Ascochyta Libert. ; dedraden en slijmige

hoopjes zijn uitgetreden sporenranken en sporenmassa's.

Op Plaat IV, fig, 2 zijn de pykniden op de vlekken dui-

delijk te zien; op PI. V, fig. 1 ziet men de slingerende spo-

renranken ; fig. 2 van pi. V geeft een mikrofoto weer van een

aantal pykniden, van boven gezien, links gevormd op een

Stengel, rechts op een vrucht. Men ziet de epidermis, waar

doorheen de pykniden duidelijk zichtbaar zijn ; de mondings-

papillen komen door de epidermis aan de oppervlakte.

Het valt op, dat de pykniden op de vruchten alien veel

kleiner zijn dan die op de Stengels ;beiden houden evenwel

dezelfde soort van sporen in, en zooals straks vermeld

zal worden, gelukte het met op een vrucht gevormde
sporen de karakteristieke verschijnselen op een Stengel in

het leven te roepen; er kan dan ook geen twijfel bestaan

of dezelfde zwam is de oorzaak en van de stengelziekte en

van het rotten der vruchten. De pykniden op de vruchten

zitten elk op een wigvormig stukje zwamweefsel, een

stroma; bij de pykniden op de Stengels ontbreekt dit,

waarschijnlijk omdat het substraat daar steviger is, welke

stevigheid bij de rottende plekken op de vruchten ontbreekt

;

tot steun der pykniden vormt de zwam daarop dus het

stroma, dat op pi. V fig. 3 onder de pyknide duidelijk

zichtbaar is-
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De mikrofoto, gereproduceerd op plaat V, fig. 4, is ge-

nomen naar een doorsnede door eenige pykniden op een

fragment van een Stengel, terwijl fig. 6 de karakteristieke,

tweecellige, ietwat ingesnoerde sporen doet zien. Enkele

malen ziet men tusschen de tweecellige ook drie- en zelfs

viercellige sporen ; bij het geslacht Ascochyta is de vorming

van zulke meercellige sporen geen zeldzaamheid, zoodat ik

daarin geen reden kon vinden om de zwam bij een der

geslachten met meercellige sporen onder te brengen. Als

waarschijnlijk niet algemeen bekende eigenaardigheid ver-

meld ik hier, dat de sporen bij bezichtiging in water een-

cellig lijken; indien men echter het objectglas even boven

de gasvlam houdt, zoodat het water eventjes wordt opge-

kookt, worden de tusschenschotten duidelijk zichtbaar,

eveneens als men de sporen niet in water, maar in glycerine

brengt. In deze laatste vloeistof schrompelen de sporen

sterk, welke ineenschrompeling weder verdwijnt, als men
ze even opkookt.

De gemiddelde grootte der pykniden op de Stengels be-

draagt 194 rnikron (max. 228, min. 171), op de vruchten 143

tnikron (max. 152, min. 84).

De sporen zijn op de Stengels en op de vruchten even

groot ; als gemiddelde vond ik 10 X 3 mikron ; de lengte

varieert van 8 tot 12, de dikte van 2
'/a tot S'/o mikron.

Onderzoekt men een zieke plek dicht bij het nog gezonde

weefsel, waar nog weinig verkleuring te zien is, maar de

inzinking wel reeds duidelijk merkbaar is, dan vindt men
daarin nog maar weing mycelium; meer naar het midden

naar het oudere gedeelte van de vlek toe is het mycelium

echter overvloedig aanwezig. Zoolang de vlek nog „jong"

is, dus de zwam nog niet heel lang op die plek woekert,

vindt men het m^xelium nog niet veel dieper dan het schors-

parenchym doorgedrongen ; het verloopt intra- en intercellu-

tair en zuigt blijkbaar de cellen met groote snelheid ge-

heel uit, daar de wanden te zamen geschrompeld zijn en van
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den inhoud, indien die niet geheel verdwenen is, slechts een

klein weinigje korrelige, bruine resten zijn overgeoleven.

Hoe ouder de aantasting is, hoe dieper het mycelium in

den Stengel doordringt ; het groeit tusschen de houtvaten

door en ook dwars door deze heen; de houtvaten en de

omringende, dikwijls dikwandige cellen schrompelen niet

te zamen, maar nemen een vuil bruine kleur aan ; zoodra het

mycelium tot in de weeke en dunwandige cellen van het merg

is doorgedrongen, gaat het samen schrompelen der wanden

weder met groote snelheid ; eerst ontstaan dan holten in het

merg, die al grooter worden, tot eindelijk het merg geheel

verdwenen is en van den geheelen Stengel niet veel meer

dan de houtvaten met wat vezelige resten overblijven.

Ik kon dit verloop van het proces aan de hand van een

groot aantal doorsneden nauwkeurig volgen. Het van vele

tusschenschotten voorziene mycelium is in het oogval-

lend dik; in het plantenweefsel is het kleurloos. Opkunst-

matige voedingsbodems (agar met kersen- of pruimensap)

is het eveneens kleurloos en vrij dun, zoolang het in de

agar groeit; naarmate het meer aan de oppervlakte komt,

wordt het dikker en donkerder van kleur ; de draden aan

de oppervlakte zijn rookkleurig; enkelen haalden een dikte

van 12 Va mikron. (zie pi. V, fig. 8). De agar wordt spoedig

geheel zwart gekleurd; aan de oppervlakte in de lucht

opgroeiende draden doen zich grijs voor; overal verspreid

op de plaat verschijnen grijze vlokjes, waarbinnen een zwart

puntje ; dit zijn de pykniden, die met los grijs mycelium

zijn omgeven. Op de Stengels en vruchten, waar de pykniden

langen tijd door de epidermis bedekt blijven, ontbreektdit

grijze mycelium geheel.

Hebben wij nu hier met een nieuwe zwam te doen?

Ik vond twee .4scoc//y/a-soorten in de literatuur vermeld i)

als op tomaten-Warf^r^« voorkomende, nl. A. lycopersici

Brun. kn A. socia Passer; op de Stengels en vruchten

>) Zie de noot op biz. 174 en biz. 181.
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scheen nog nimmer een zwam van dit geslacht te zijnge-

vonden. Het zou kunnen zijn, dat een dezer beide zwam-
men ook op daze organen zou kunnen leven ; de laatstge-

noemde kon het echter niet zijn, daar van de sporen van

deze wordt medegedeeld, dat zij niet ingesnoerd zijn, het-

geen met die van onze Ascochyta wel het geval is. Het zou dus

alleen A. lycopersici kunnen zijn, maar deze heeft kleinere

sporen, n.l. hoogstens 10 niikron lang en 2 mikron

dik, zoodat die van de onze wel IVs maal zoo dik zijn.

Bij gebrek aan andere, meer constante kenmerken is de

maat der sporen ongeveer het eenig bruikbare kenmerk;

daarbij rekening houdende met het feit, dat ik de Ascochyta

nimmer op de bladeren aantrof, meende ik te mogen conclu-

deeren, dat dit inderdaad een nieuwe soort was, waarvan

de volledige beschrijving dus moest luiden :

Ascochyta spec, op tomaat, in Holland (en vermoedelijk

Belgie) : vrij wel ronde, afgeplatte pykniden in grooten getale

dicht bijeen onder de opperhuid op ingezonken, bruingrijze

vlekken aan Stengels van tomaten, zoowel vlak bij den grond

als tot bij den top, maar toch vooral in het laagste gedeelte

van den stam. Mycelium intra- en intercellulair in schors-

parenchym, vaatweefsel en merg, het substraat uitzuigend

en sterk ineen doende schrompelen. Mycelium in natuurlijk

substraat hyalin, in agarplaten nabij de oppervlakte rook-

kleurig, aan de lucht grijs, tot 12V9 mikron dik.

Pykniden ook aanwezig op vruchten, vooral rondom de in-

plantingsplaats van den steel, op in den aanvang bruin-

achtige, later zwarte en rottende plek. Grootte op Stengels

gem. 194 mikron, op vruchten gem. 143 mikron.

Sporen bij eenige vochtigheid uittredend in grauw rose

ranken, bij veel vocht in slijmerig, spoedig te zamen vloeiende

massa's; twee-cellig, bij uitzondering enkele drie- of vier-

cellig, hyalin, in het midden lets ingesnoerd, lang 8 — 12,

dik 2V2 — 372, gemiddeld 10 X 3 mikronr — i)

1) Inmiddels is mij gebleken (zie de noot op biz. 174) dat
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Het feit, dat deze zwam op alle zieke plekken aanwezig

is, geeft natuurlijk reeds dadelijk aanleiding tot de veron-

derstelling, dat zij de oorzaak is van de ziekte. Om dituit

te maken, zijn infectieproeven met reincultures noodig, en

waar het hier een ziekte geldt, die zonder twijfel een ern-

stige bedreiging voor de tomatencultuur vormt, heb ik,

ofschoon mijn in deze maanden overdrukke bezigheden het

mij moeilijk maken zulk een onderzoek met de vereischte

tijdroovende nauwkeurigheid uit te voeren, toch getracht

hierover zekerheid te krijgen. Gelukkig had ik daarbij de

medewerking van Mej. Dina SpiERENBURG,phytopatholoogbij

den Phytopathologischen Dienst, die de zorg voor de cul-

tures op zich nam en ook de infecties verrichtte op de

wijze, waarop wij dit gewoon zijn, en die ik hieronder

nader zal beschrijven.

Infectieproeven. Op 19 Juli bracht ik met een uitgegloeide

naald een uiterst klein sporenklompje in een droppeltje

gekookt water op een geflamboyeerd objectglaasje; nadat

deze sporen goed door het water waren geroerd, werd op

wij hier met alle waarschijnlijkheid te doen hebben met de
zwam Ascochyta citrullina C. O. Smith = Mycosphaerella
citrullina Grossenbacher. In 1909 verscheen in Amerika eene
uitvoerige verhandeling van J. G. Grossenbacher „A Myco-
sphaerella wilt of melons" (Techn. Bulletin no. 9 N. IJ. Agric.
bxp. St., Geneva), waarin deze zwam en de door haar bij

meloenen veroorzaakte verschijnselen nauwkeurig beschreven
worden; in hetzelfde jaar constateerde Massee te Kew in
Engeland haar optreden bij komkommer en tomaat met
geheel dezelfde verschijnselen als door mij zijn waargenomen.
(Zie G. Massee, Diseases of cultivated plants and trees," p. 217;
Leaflet 230 of the Board of Agriculture and Fisheries, London;
Ann. Report Intelligence Division, Part II, 1910/11, of the same
Board, en een artikel van Brookes en Price in „The new
Phytologist, January, 1913, waarvan de titel mij onbekend is.)

Ofschoon de door de genoemde schrijvers gegeven maten
niet geheel overeenstemmen met de door mij gevondene,
twijfel ik er toch niet aan of de door mij gevonden engeiso-
leerde zwam is Ascochyta citrullina. Dan is de ziekte echter
reeds lang in Amerika en Engeland inheemsch, en hebben
wij haar waarschijnlijk op een of andere wijze .van Engeland
uit hier gekregen; hoe, zal wel niet meer zijn na te gaan.
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een met kersenagar gegoten petriscKaaltje op 5 plaatsen

een zeer klein druppeltje van dit sporenhoudend water ge-

bracht. Reeds na twee dagen was duidelijk myceliumgroei

te zien ; op 25 Juli was de ontwikkeling van dit mycelium

zoo weelderig, dat een tomatenplant geinfecteerd kon wor-

den. Daartoe werd na uitwendige sterilisatie van een

stengeldeel de opperhuid door schaven met een uitgegloeid

mesje wat beschadigd ; op die plek werd daarna een stukje

van de agarlaag met mycelium gelegd, dit stukje met een

laagje vochtige watten bedekt en het geheel ingebonden

in een lapje Billroth-batist Reeds na 14 dagen begon de

scheut boven de geinfecteerde plek slap te hangen, op 21

Augustus [was het gedeelte daarboven afgestorven, terwijl

zich op de besmettingsplaats een bruine vlek had gevormd,

bezet met pykniden van Ascochyta, geheel zooals die bij

de zieke planten voorkomen.

Een andere proef werd op 31 Juli ingezet : nu werd een

Stengel van een andere plant met sporenhoudend water,

dat ditmaal verkregen was uit op tomatenvruchten ge-

vormde pykniden, na verwonding besmeerd, waama een

soortgelijk vochtig verband werd omgelegd als bij de vorige

proef. Het resultaat, het optreden van een karakterstieke

plek met pykniden en het afsterven van het daarboven

liggende gedeelte van den Stengel, is te zien op de op

pi. IV, fig. 3 gereproduceerde, op 21 Augustus, dus 3 weken
na de infectie, vervaardigde foto ; de uit denzelfden hoofd-

tak ontsprongen Stengel links van de geinfecteerde bleef

geheel gezond, zooals op de photo duidelijk is te zien.

Zonder resultaat bleef een infectieproef, met sporenwater,

waarbij de Stengel wel verwond werd, waar het natte

verband niet werd aangelegd, en eveneens eene, waarbij

geen verwonding werd toegebracht, maar wel een nat ver-

band was omgelegd. Ook besmeren met sporenwater zonder

verwonding en verband leverde niets op. Bij een derde

plant werd op 25Juli een tak op dezelfde wijze behandeld als
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bij de eerste proef met mycelium uit dezelfde cultuur,

echter zonder dat de opperhuid werd beschadigd; deze tak

(pi. IV, fig. 3, a) bleek op 16 Augustus duidelijk ziek te

zijn, echter niet zoo ziek als een tweede tak, waarbij ver-

wonding had plaats gehad. Deze tweede tak (pi. IV, fig. 3, b)

was op de besmette plek geknakt en daar boven geheel afge-

storven, evenals een derde tak (pi. IV, fig. 3, c) die op dezelfde

wijze was behandeld, behalve dat daarbij voor infectie-

materiaal gebruikt was een reincultuur, verkregen uit een

stukje weefsel uit een zieke plek van een tomatenstengel

nabij het gezonde gedeelte gesneden. Het zal overbodig

zijn te vermelden, dat dit stukje weefsel met alle voor-

zorgen van uitwendig steriliseeren van den Stengel v66r

het snijden en met steriele instrumenten was genomen.

Op alle zieke plekken vormden zich de Ascochyta-pykniden.

De vierde Stengel d van deze plant, die niet besmet werd,

bleef geheel gezond, wat op de foto goed zichtbaar is;

eenige voor het fotografeeren hinderlijke bladeren zijn

verwijderd.

Uit deze proeven blijkt dus onomstootelijk, dat deze

Ascochyta de oorzaak is van de ziekte; verder, dat

infecties verkregen kunnen worden zoowel met sporen als

met mycelium, en dat verwonding en vochtigheid de aan-

tasting ten zeerste bevorderen. —
Waarnemingen in de praktijk. Dit laatste is ook reeds

in de praktijk gebleken; de heer de Hoog bovengenoemd
meent de ziekte, die in een warenhuis te Nieuw-Honsel

meer dan 50 o/o der planten had aangetast, tot staan te

hebben gebracht door de temperatuur op te voeren en

daarbij niet te gieten, maar wel te luchten, dus door droog

stoken. Inderdaad kreeg ik bij mijn bezoek op 26 Juli

den indruk, dat de ziekte tot staan was gekomen; de

zieke plekken waren natuurlijk nog aanwezig, maar zij

schenen niet meer rottig te zijn, maar droog en hard.

In een warenhuis te Veur heerschte de ziekte kennelijk
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het sterkst op de laagste, dus vochtigste plek; daar stond

men re midden van een waar tomaten kerkhof!

De „kanker" (ik neem de Engelsche benaming maar
over) tast allerlei soorten van tomaten aan; de zwam
is blijkbaar niet kieskeurig; enkele kweekers meenden
wel, dat een bepaald soort meer vatbaar zou zijn, maar
bij nauwkeurig onderzoek bleek dan toch gewoonlijk,

dat in de hoek, waarop de volgens hen het meest vatbare

soort stond, het eerst de ziekte was opgetreden; van de

planten van andere soorten waren er evenwel niet minder

aangetast, doch deze waren later ziek geworden, dus ver-

toonden nog niet zoo veel dooden. Hierdoor scheen het of

zij minder van de ziekte leden; het eindpercentage zal

echter wel vrijwel hetzelfde zijn.

De schade is, zooals van zelf spreekt, des te grooter,

naarmate de planten vroeger in den tijd en lager aan den

stam worden aangetast; heeft de aantasting plaats als de

planten reeds volgroeid zijn, en dus heel wat groote vruchten

dragen, dan worden deze nog wel rijp en is dus de schade

niet bovenmatig groot.

Toen de eerste verschijnselen zich voor deden, meende

men, dat de oorzaak gezocht moest worden in beschadiging

door de tonkinstokken, waaraan de zieke planten waren

aangebonden: de praktijk zoekt altijd gaarne naar zulke

redenen voor een ziekte. Het onhoudbare daarvan bleek

mij al dadelijk uit de eerste zending, die ik te Wageningen

onderzocht, omdat zich daarbij planten bevonden, die de

zieke plek zoo laag hadden, dat daarbij geen sprake van

aanbinden was geweest. Toen de ziekte ook, en niet minder

hevig, werd geconstateerd bij planten, die aan touwtjes

werden gekweekt, kwam men natuurlijk dadelijk van deze

zienswijze terug.

De ziekte tast zoowel de tomaten in stookkassen en

warenhuizen, als die buiten aan. Vooral buiten zijn de

aangetaste planten direct te herkennen door de eigenaardige
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blauwachtige tint, die zij vertoonen, als gevolg van het

verwelken, waarbij de bladeren de eenigszins blauwige

onderkant laten zien.

De zwam zuigt de cellen geheel uit, zoodat de Stengel op

de aangetaste plaats zijn stevigheid verliest, hoi wordt en

door het gewicht der bovenliggende deelen met de zware

vruchten er aan splijt en knakt; ook zonder dat knakken

en splijten zou dan evenwel de dood spoedig gevolgd zijn

wegens de stremming van alle water- en voedseltoevoer.

Tot dusver zijn nog geen bladeren aangetast gevonden,

wel bladstelen. De aantasting der vruchten is ook nog be-

trekkelijk weinig opgevallen, omdat de aangetaste vruchten

niet in zieken toestand aan de plant blijven hangen, maar
spoedig afvallen. Dat men nu onder zieke planten een aantal

afgevallen vruchten vindt, baart natuurlijk geen verwonde-

ring. Zooals boven gezegd, zijn de vruchten altijd aangetast

bij de aanhechtingsplaats van de steel; ik zag er althans in

warenhuizen of buiten geen, die op andere plaatsen een Asco-

chyta-wlek vertoonden. ^) Ik meen dit op de volgende wijze te

kunnen verklaren : de ziekte wordt overgebracht door de spo-

ren, waarvan het aan te nemen is, dat zij in de lucht van een

warenhuis, waarin de ziekte voorkomt, met millioenen aan-

wezig zijn, afkomstig uit de tallooze pykniden op de zieke

plekken. Voor het ontkiemen der sporen is vocht noodlg;

nu blijft bij een aan de plant hangende tomaat het door

dauw of spuiten er op gekomen vocht het langst aanwezig

in het kuiltje, waarin de steel zit, waar bovendien tusschen

de vruchthuid en de kelkslippen dit vocht wordt vastge-

houden. De daar terecht gekomen sporen vinden dus het

voor de ontkieming noodige vocht ; uit zoo'n spore groeit

dan een zwamdraad, die in de vrucht doordringt, en zich

weer het liefst verder zal ontwikkelen rondom de aanhech-

tingsplaats, waar het vochtiger is dan elders aan de vrucht.

1) Wel ontstonden zieke plekken op andere plaatsen van
vruchten, die op mijn laboratorium in glasdoozen lagen.
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Het vruchtweefsel wordt daar dus ziek, de steel houdt niet

meer en de vrucht, die dan dikwijls nog klein en groen is,

valt af. In de op den grond liggende tomaat groeit de zwam
verder; eerst vertoont zich, altijd bij de plaats, waar de

steel heeft gezeten, een bruine verkleuring, die weldra

grooter afmetingen aanneemt ; spoedig vormen zich pykniden,

inrtiiddels kleurt de vrucht zich rood en gaat dan al sneller

in rotting over, waarbij zij geheel murw en week wordt

;

het midden van de plek schijnt eerst zwart door het groote

aantal pykniden, maar al spoedig vestigen zich allerlei

secundaire, witte, gele, grijze of rose zwammen op de zieke

plek, waardoor het oorspronkelijke beeld verloren gaat.

Op plaat IV, fig. 1 zijn een 5-tal tomaten in verschillend

stadium van aantasting afgebeeld.

Verbreidiag van de ziekte. Voor zoover mij op het oogen-

blik na plaatselijk onderzoek en uit inzendingen bekend

is, komt de ziekte voor te Veur, Leeuwarden, St. Anna-

parochie, Midwoud, Wageningen en in het Westland.

Een kweeker te Veur, die voor kort Belgie bezocht,

decide mij mede, dat hij haar daar had waargenomen in

de buiten gekweekte tomaten in de buurt van Mechelen,

waar de ziekte eveneens dit jaar voor het eerst was
opgetreden ; de schade moet ook daar niet onbelangrijk zijn.

Herkomst van de ziekte. Het ligt voor de hand, dat men
zich afvraagt, waar die ziekte zoo plotseling van daan is

gekomen. Ik moet vooralsnog het antwoord hierop schuldig

blijven, en het is volstrekt niet zeker, of het ooit mogelijk

zal zijn een positief antwoord op die vraag te geven, even-

min als op het oogenblik b.v. nog iemand kan zeggen, of

de nu zoo algemeen voorkomende eikenmeeldauw in Europa

is geimporteerd uit een ander werelddeel, dan wel of het

een in Europa thuisbehoorende meeldauwzwam is, die

plotseling de geschiktheid heeft verworven omop de eiken te

leven. ^) Wij hebben thans echter rekening te houden met het

1) Vermoedelijk is de tomatenkanker uit Engeland bij ons
gekomen; zie de noot op biz. 181.
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feit, dat dezwam er is en in het eerstejaar van haar verschijnen

op tal van plaatsen aanmerkelijk schade heeft aan-

gericht.

Wei kan men aannemen, dat dit jaar de omstandigheden

bijzonder gunstig voor de zwam moeten zijn geweest,

waardoor zij zoo „massenhaft" heeft kunnen optreden.

Waarschijnlijk speelt daaronder het koude, natte, zonne-

schijnarme weer in Juli een belangrijke rol; wij zagen

reeds, dat vocht de ontwikkeling van de zwam sterk be-

vordert ; ook is de opperhuid van de tomatenplanten door dat

weer waarschijnlijk dun en fijn gebleven, en het geheele

weefsel teerder van bouw dan bij voldoenden zonneschijn

het geval zou zijn geweest.

Bovendien sluiten bij regenachtig weder wonden aan

planten zich minder spoedig met een kurklaagje, dan dat

het geval is bij droog weer, en na verwonding gaat de

infectie gemakkelijk en is het verloop der ziekte sneller,

zooals mijn boven beschreven infectieproeven hebben be-

wezeii ; hoe langer nu de bij snoeien of op andere wijze

toegebrachte wonden ongesloten blijven, hoe grooter de

kans op infectie.

Overwintering van de zwam. Van zelf volgt nu de vraag

:

hoe zal het 't volgend jaar zijn? Ook daarvan is niets

met zekerheid te zeggen, zoolang wij niet weten, w^at er

met de zwam gebeurt, als de tomaten uit de waren-

huizen en van de velden verdwenen zijn. Dit is evenwel

iets wat niet zoo gemakkelijk is uit te maken; is dit een-

maal bekend geworden, dan is tevens vastgesteld, hoe de

zwam den winter overblijft, en dan kan raad gegeven

worden ter voorkoming van het uitbreken der ziekte.

In het stadium, waarin onze kennis op het oogenblik nog

verkeert, kan maar alleen gewezen worden op twee moge-

lijkheden: 6f de zwam gaat in een of anderen vorm met

het zaad over, 6f zij blijft (het meest waarschijnlijk) op

resten van aangetaste planten of vruchten in den grond
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over. ^) Ik hoop, dat de proeven, die ik mij voorstel in het

volgend jaar te nemen, eenig licht over dit voor de be-

strijding zoo hoogst belangrijke punt zullen ontsteken.

Voorkoming en bestrijding. Met het oog op het zooeven

omtrent de mogelijke overwintering van de zwam gezegde

raad ik ten sterkste af, zaad te gebruiken, dat gewonnen
is in een warenhuis of kas waarin de ziekte isopgetreden. Mis-

schien is deze raad geheel overbodig en gaat de zwam niet

met het zaad over, maar zoo lang daarover geen zekerheid

bestaat, neme men liever het zekere voor het onzekere. ')

Wegens de kans op overblijven in den grond moeten de

afgevallen vruchten zorgvuldig, en liefst zoo vaak mogelijk,

worden verzameld en verbrand, of na bestrooiing met on-
gebluschte kalk diep begraven worden. Hetzelfde moet

geschieden met alle resten van gestorven planten ; in geen

geval werpe men deze resten en de afgevallen vruchten

op den composthoop.

Of nog andere maatregelen als b.v. grondverversching

en ontsmetten van hout- en giaswerk door bespuiting of

afborsteling met een carbolineumoplossing van 6 a 8 "/o in

den winter noodig zullen zijn, kan ik nu nog niet zeggen.

Waar de ziekte in hevige mate is opgetreden, is er zeker

veel voor te zeggen, hiertoe over te gaan.

Bemerkt men, dat niettegenstaande de genomen maat-

regelen toch nog planten ziek worden, dan verwijdere

men deze planten bij de eerste verdachte verschijnselen,

dus eenigszins slap hangen en optreden van vlekken op

den stam. Wacht men eenige dagen, dan zijn op de vlekken

1) In Amerika vormt zij als Mycosphaerella citrullina peri-
thecien op doode meloenstengels ; waarschijnlijk zal zij dit ook
wel doen op doode Stengels van tomaten, al is dit nog niet
geconstateerd.

2) Toen dit artikel reeds gezet was, kreeg ik een bericht,
waaruit valt af te leiden, dat overbrenging met 't zaad niet
waarschijnlijk is: in een warenhuis trad de kanker in hevige
mate op bij planten, uit hetzelfde zaad geteeld als andere planten
in een ander warenhuis, waarin de ziekte niet voorkwam.
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misschien reeds pykniden en sporen ontstaan, en deze

sporen verbreiden de ziekte van plant tot plant. Zooals ik

reeds eerder opmerkte, kan men er zeker van zijn, dat in

een warenhuis, waarin veel zieke planten staan, de lucht

a. h. w. vol is met sporen. Komt nu zoo'n spore bij vol-

doende vochtigheid van de lucht op een plant terecht, die

vatbaar is voor de aantasting, dan gaat zij kiemen, d. w, z.

er groeit een zwamdraad uit, die in de plant binnendringt

zich daar gaat vertakken en al spoedig een nieuwe plek

doet ontstaan. Een andere vvijze van mogelijke overbren-

ging is met spuiten, indien dit plaats heeft ; de waterstraal

zal stellig een groot aantal sporen van zieke planten naar

gezondekunnenmedevoeren. (Over den invloed,dien het weer
hierbij heeft, sprak ik boven ; hieromtrent is natuurlijk in het

geheel niets te voorspellen. Het is best mogelijk, dat het

volgend jaar de weersomstandigheden dermate ongunstig

voor de zwam zullen zijn, dat men er niets of zoo goed

als niets meer van bemerkt.)

Hoe eerder men dus de planten (en vruchten) waarop
de sporen worden gevormd, verwijdert, hoe beter, daar

men daarmede bronnen van infectie voor de overige planten

wegneemt. In hoeverre een bespuiting met Bordeauxsche
of Californische pap de uitbreiding der ziekte zal kunnen
tegengaan, zal eveneens door proeven moeten worden
nagegaan.

Indien de zwam met het zaad overgaat, is het best

mogelijk, dat de overbrenging door ontsmetting van het

zaad te voorkomen is, maar hiervan kan thans nog niets

gezegd worden ; ik hoop ook hierover enkele orienteerende

proeven te kunnen nemen.

Ontsmetting van den grond, voor het geval de zwam in

dengrond overblijft, is op eenigszins groote schaal vrijwel

onmogelijk, wegens de groote hoeveelheden chemicalien

en water, die daarvoor noodig zijn. Voor ontsmetting met
stoom bestaat hier te lande weinig gelegenheid, al was het
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maar alleen, omdat meerdere warenhuizen zoodanig ge-

legen zijn, dat men er met de locomobiel, die de stroom

zou moeten leveren, niet bij kan komen. Bovendien is deze

methode kostbaar en tijdroovend.

Andere ziekten, waarmede de kanker verward kan wor-

den. Hiervan noem ik vooreerst de reeds genoemde,

door Verticilliiim alboatrum veroorzaakte verwelkings-

ziekte. De heer v. d. Lek beschreef de verschijnselen in

zijn reeds aangehaalde artikelen nauwkeurig, zoodat ik

kan volstaan met te herhalen, dat de bruingrijze vlekken

bij deze ziekte altijd afwezig zijn; de top van de plant

hangt vaak slap neer, terwijl bij de kanker alles boven

de zieke plek slap hangt. De bladeren sterven bij Verti-

a7/mw-aantasting partieel af, bruin verschrompelde blad-

gedeelten zijn in den regel door een gele ring van het nog

groene gedeelte gescheiden. Deze zieke bladeren zitten

dikwijls verspreid aan den Stengel, terwijl bij de kanker

altijd een scherpe afscheiding bestaat tusschen het zieke

gedeelte boven en het gezonde gedeelte onder den laagst

gelegen bruinen Ascochytafing.

Bij doorsnijden van den Stengel van een aan Verticilliose

lijdende tomatenplant ziet men gewoonlijk een geelachtige

verkleuring van de vaatbundels, bij kanker is zulk een ver-

kleuring, die bovendien donkerder, meer vuilbruin van kleur

is, in den aanvang alleen aanwezig bij de zieke plekken ; later

als de plant stervende is, gaat de verkleuring verder, maar
dan zijn er dikwijls ook secundaire zwammen bijgekomen.

Te Loosduinen en te Veur trof ik in een warenhuis plan-

ten aan, die stervende waren, zonder dat de kenmerken van

Ascochyta- of Vertia'llhwi-ziekie aanwezig waren. Bij on-

derzoek der wortels bleken deze te zijn aangetast door de

zwam Rhisoctonia solani, de bekende, in den bodem levende

parasiet van aardappelen en tal van andere gewassen. Deze

zwam brengt de jonge wortels tot afsterven ; de plant vormt

dan nieuwe wortels, die weer gedood worden, enz. De aan-
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getaste planten gaan kwijnen en leggen het ten slotte af.

Soms ook heeft die ziekte een sneller verloop, als n.l. de

Stengel even ontier de oppervlakte van den grond doorde

zwam doorwoekerd wordt, en zoodanig uitgezogen, dat

alleen de vaatbundels overblijven. Aangetaste planten zijn

soms te redden door den grond rondom de Stengels op te

hoogen, zoodat de plant nieuwe wortels in onbesmetten

grond kan vormen. Daar de zwam in den grond overblij ft,

is vernieuwing van den grond op de zieke plekken het

eenvoudigste middel.

De aaltjessiekte, veroorzaakt door Heterodera radicicola,

heeft ook een te vroeg afsterven tengevolge, maar deze

ziekte is onmiddellijk herkenbaar aan de knobbelachtige

opvvellingen aan de wortels. —
T. A. C. SCHOEVERS.

Wageningen, Augustus 1919.

BESCHRIJVING DER PLATEN.
Plaat III. Vier tomatenplanten in verschillend stadium van aan-
tasting ; zie biz. 176.

Plaat IV, Fig 1. Vijf lomatenvruchten in verschillend stadium
van aantasting; zie biz. 177 en 186/187.

Fig. 2. Twee Stengels van tomaten met zieke plekken, waarop
.^scocAry/rt-pykniden ; zie biz. 178.

Fig. 3. Kunstmatig geinfecteerde Stengel (rechts), gezonde
Stengel (links) ; zie biz. 183.

Fig. 4. Drie kunstmatig geinfecteerde Stengels {a, b, c,) een
gezonde Stengel (d); zie biz. 1^.

Plaat V, Fig. 1. Uit pykniden naar buiten geperste sporen-
ranken ; zie biz. 178.

Fig. 2. Links pykniden op Stengel, rechts id. op vrucht; zie
biz. 170.

Fig. 3. Dwarsdoorsnede pyknide van vrucht, op stroma ; zie
biz. 178.

Fig. 4. Dwarsdoorsnede pykniden op Stengel, zonder stroma;
zie biz. 179.

Fig. 5. Mycelium van Ascochyta op kersenagar; zie biz. 180
Fig. 6. Sporen van Ascochyta; zie Dlz. 179.

(Plaat 111 naar een te Veur vervaardigde foto, PI. IV en V
t/m. fig. 5 naar foto's en mikrofoto's van laboratorium-bedien-
de J. Boekhorst, fig. 6 van een penteekening).
Fig. 7. Monstruose aardbei. Zie art. op biz. 193.
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EENE EIGENAARDIGE MONSTRUOSITEIT BIJ EEN
AARDBEI.

In Juli van dit jaar schreef mij de Heer J. C. Soeters

op „de Overplaats" te Huis ter Heide het volgende: „In

mijn aardbeienaanplant vond ik gisteren eene vrucht met
twee bloemen er op. Daar deze monstruositeit me onbekend

is, . . . zoo zoudt U mij verplichten met eene verklaring van

het verschijnsel. Mocht U er prijs op stellen het object te

zien, of in Uwe verzameling eene plaats te geven, dan zal

ik de bloeiende aardbei aan U opzenden." Ik had het be-

doelde verschijnsel nooit waargenomen. en verzocht beleef-

delijk om toezending. De Heer Soeters voldeed welwillend

aan mijn v^erzoek. De aardbei was eenigszins door een

merel aangevreten en door en door rijp, toen zij werd ont-

dekt en op formaline werd gezet; terwijl zij in het fleschje

met formaline de reis van Huis ter Heide naar Wageningen

maakte, wat m.i. nog de beste vvijze van transport was.

Zij was bij aankomst te Wageningen zoo, dat ik er de

photo van kon laten maken, die op PI. V, fig 7 wordt

weergegeven. De aardbei is hangende gephotographeerd,

met den top naar beneden. Aan den linker en aan den

rechterkant ziet men uit deze aardbei een takjevoortkomen,

dat aan zijne basis eenige zeer klein gebleven, bijkans

schubvormige bladeren vertoont, en boven die bladeren in

een zeer dunnen bloemsteel overgaat, die aan den top eene

normale, hoewel uiterst kleine bloem draagt.

Zoo als aan de meesten van mijne lezers zal bekend zijn,

is de zoogenaamde „aardbeivrucht" eigenlijk niets anders

dan de bloembodem van de aardbeibloem, welke bloembodem

successievelijk sterk is uitgegroeid en vleezig isgeworden.

Wat men gewoonlijk de „sciadjes" van de aardbei noemt,

zijn in werkelijkheid vruchtjes, ontstaan uit de zeer talrijke

vruchtbeginselen van de aardbeibloem.
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De bloembodem is het boveneinde van den bloemsteel,

dus eigenlijk een tak. Terwijl echter andere lakken aan

den top een knop vormen, die weer tot een bebladerde

scheut uitgroeit, doet de bloembodem zulks niet dan bij

uitzondering. Zoo groeit de bloembodem van een roosbloem

wel eens uittoteen korten,groen bebladerden tak; danspreekt

men van een „doorgroeiende" of „doorschietende" roos.

Zoo vond ik in Masters „ Vegetable Teratology", bl. 116

afgebeeld eene aardbei, waarvan de bloembodem is door-

gegroeid tot een bebladerd takje, dat boven op de aardbei

zit, — op gelijksoortige wijze als op den top van eene

ananasvrucht een kroon van groene bladeren gezeten is.

Bij de aardbei van den Heer Soeters heeft zich echter

de bloembodem niet aan den top verlengd, maar heeft hij

een tweetal zijknoppen gevormd, zooals een gewone tak

knoppen vormt, die kunnen uitgroeien tot een bebladerden,

soms ook bloemendragenden, twijg. Deze twee kleine zij-

knoppen, die op de aardbei ontstaan zijn, zijn beide uit-

gegroeid tot een klein takje, aan den voet van kleine, groene

bladeren voorzien, en aan hun uiteinde een enkel zeer

klein, maar overigens geheel normaal bloempje vormend.

Een geval als dit vond ik nergens beschreven. Daarom
meende ik goed te doen, den Heer B. Smit alhier te ver-

zoeken, er eene photographie van te nemen; terwijl ik bij

de reproductie dezer photo dit bijschrift voeg.

De hier beschreven monstruositeit werd aangetroffenb ij

eene plant, ontstaan uit een in het najaar van 1917 uitge-

planten aflegger van de in 1913 in den tuin van den Heer

Soeters geplante soort „ Deutsche Feme." Voorzoover dezen

Heer bekend is, heeft deze plant vroeger nooit zulk eene

monstruositeit vertoond. Hij zal de plant zelve en ook de

van haar uit te planten afleggers in strenge observatie

houden, om te zien of monstruositeiten als de hier beschre-

vene zich daar meer voordoen.

J. RiTZEMA Bos.



BERICHTEN VAN DEN PHYTOPATHOLOGISCHENDIENST.

De Phytopathologische dienst geeft berichten uit over acmeele
onderwerpen op plantenziektenkundig gebied. Thans zijn No. 1

tot 4 van deze berichten verschenen. Wij nemen hieronder

no. 1, 3 en 4 over ; no. 2 bevat een kort uittreksel van het in

deze aflevering voorkomende artikel van de Heer Schoevers
over den tomaten-kanker. Overneming van no. 2 acht ik dus
niet noodig.

ZIEKTE IN ZOMERTARWE.

Van verschillende zijden. vooral uit de provincie Groningen,
bereiken ons inzendingen van aren van zomertarwe, die de
volgende ziekteverschijnselen vertoonen. Terwijl het onderste

gedeelte der aren nog groen, dus normaal, gekleurd is, is het

bovenste deel (de helft, soms iets meer. soms iets minder) wit

en bevat dit zeer kleine of het in geheel geen korrels; soms,

doch niet dikwijls, is juist alleen het onderste gedeelte ziek.

Ook ziet men meermalen enkele witgekleurde pakjes tusschen

de groene, gezonde in. Een enkele maal is de geheele aar

dood.

Bij vele van deze zoodanig aangetaste aren vindt men,
vooral aan den voet der pakjes en tusschen de katjes, de
rosegekleurde sporenhoopjes van een zwam van het geslacht

Fusariutti.

Bewaart men zulke aren in een besloten ruimte (b. v. bij

verzending in een doos), dan groeit meestal op de aangetaste

plekken een zeer dik, wit schimmelpluis uit.

Voor zoover dit Viagegaan kon worden, schijnt deze Fiisa-

niitn-zwam de oorzaak van de bovengenoemde ziektever-

schijnselen te zijn. De witte pakjes zijn de aangetaste, en als

de zwamwoekering doorgaat, zoodat de spil wordt aangetast,

sterft het geheele boven de aangetaste plek gelegen deel van
de aar af.

Behalve Fusarium worden ook vaak donkergekleurde 3 m.M.
lange Thrips blaaspooten, z. g. n. donderbeestjes) en de geel-

gekleurde larven van deze insekten in de aren aangetroffen

;

de mogelijkheid, dat deze de ziekte in de hand werken, door-

dat zij de korrels beschadigen en aldus de aantasting door de



1%

schimmel bevorderen, of wel doordat zii de sporen overbrengen,

is niet uitgesloten. Toch is het niet waarschijnlijk dat de rol,

die de Thrips speelt, zeer belangrijk is, aangezien ook in ge-

heel gezonde aren Thrips wordt aangetroften.

Hoewel andere ziekten van de zomertarwe (tarwehalmdooder

en roest) niet afwezig zijn, schijnt de thans opgetreden ern-

stige aantasting in hoofdzaak door Fusarium te worden
veroorzaakt.

Waarschijnlijk heeft de natte weersgesteldheid in de maand
Juli de ontwikkeling der Fusariuni-zwam in de hooge mate
bevorderd. Bestrijdingsmaatregelen kunnen thans niet geno-

men worden.
Aangezien de zwam met het zaaizaad overgaat en er dus

kans bestaat dat onder daarvoor gunstige omstandigheden de
Fusarium, die ook tot de z. g.n. kiemschimmels behoort, in

sterke mate de jonge graanplanten het volgend jaar aantast,

is het zeer gewenscht. dat het volgend jaar (en ook reeds dit

najaar) het tarwezaaizaad wordt ontsmet met kopervitriool of

met heet water.

BESTRIJDING VAN BRANDZIEKTEN IN TARWE EN GERST.

Aangezien de brandziekten der granen bestreden moeten
worden door ontsmetting van het zaaizaad, wordt hierbij, nu
de zaaitijd weldra weer daar is, de aandacht van alle land-

bouwers op deze ontsmetting gevestigd. Uitvoerig wordt dit

onderwerp behandeldin: Mededeelingen van den Ph^'^topatho-

logischen Dienst No. 4: Steen- en stuifbrand van tarwe en
gerst, prijs f0.'25.

Steenbrand in tarwe en gerst wordt het gemakkelijkst en
met zeer goede resultaten bestreden. door het zaaigraan om te

scheppen met een oplossing van kopervitriool in water (2 ons
kopervitriool opgelost in 2V2 L water voor 1 H.L. graan). De
oplossing wordt onder voortdurend omscheppen over het graan
gesprenkeld. Het omscheppen moet zoolang plaats hebben, tot

men er van verzekerd kan zijn, dat alle korrelsbevochtigd zijn,

(ongeveer een kwartier lang). Na de behandeling wordt het graan
ter droging uitgespreid.

Het oplossen van het kopervitriool moet in houten, glazen of
steenen vaatwerk gebeuren.
Stuifbrand in tarwe en gerst. Deze ziekte kan niet door
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omscheppen van het zaaigraan met kopervitriool bestreden wor-

den. De zwam, die deze ziekte veroorzaakt, bevindt zich n.l.

in het inwendige van den korrel en bij het dooden van de
schimmel met eene scheikundige oplossing zou tegelijk ook de
kiem gedood worden. Ter bestrijding kan echter gebruikwor-
den gemaakt van warmte, waaraan het zaaigraan", na vooraf

geweekt te zijn, gedurende eenigen tijd v^rordt blootgesteld.

Het graan wordt gedurende IV2 uur in water geweekt en daarna
laat men het nog 472 uur buiten water naweeken. Hierna wordt
het gedurende 10 minuten ondergedompeld in warm water. Dit

water moet voor tarwe een temperatuur van 53" Celsius heb-

ben en voor gerst 51—52° Celsius. Na de behandeling wordt het

graan zoo spoedig mogelijk dun uitgespreid om te voorkomen,
dat de hooge temperatuur te lang behouden^^blijft. De behan-

deling moet zorgvuldig geschieden.

Wil men het gewas tegen steen- en stuifbrand beide bescher-

men, dan moet eerst de behandeling met kopervitriool en daarna

die met heet water plaats hebben.

Wanneer het graan ontsmet is, moet er voor gezorgd worden,

dat niet opnieuw besmetting kan plaats hebben. Dit kan o.a.

gebeuren, als het behandelde graan op den dorschvloer wordt

uitgespreid, waarop het eerst gedorscht was. Evenzoo wanneer
het zaaizaad weer in dezelfde zakken wordt gedaan, waaruit

het gekomen is" Ook de zaaimachine kan een bron van herin-

fectie zijn. Men zorge er dus voor, dat het behandelde graan

niet op plaalsen komt, waar zich opnieuw sporen van steen

-

brand aan de korrels kunnen hechten.

Het kopervitriool, dat gebruikt wordt. moet aan de eischen

voldoen. dat het 25 % koper bevat en een zuiverheid heeft van
97—08 %. Door verschillende handelaren worden pakjes in den
handel gebrocht inhoudende 2 ons kopervitriool, dus juist vol-

doende ter ontsmetting van 1 H. L. graan.

Men koope echter alleen die pakjes, welkeondergarantie van
25 % koper, voldoende zuiverheid en A H \ condities worden
verkocht, want telkens blijkt ons nog, dat waardelooze ont-

smettingsmiddelen, als ijzervitriool en dergelijken, in den han-

del worden gebracht.

Nadere inlichtingen en zoo noodig hulp bij de uitvoering der

heetwaterbehandelmg worden door den Phytopathologischen

Dienst verstrekt.
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DE STREPENZIEKTE DER GERST.

Evenals het vorige jaar is ook nu weer de strepenziekte der

gerst op verschillende perceelen in zeer erge mate voorge-

komen. Gevallen waarin 20 % der planten en meer waren aan-

getast, behoorden niet tot de uitzonderingen. Zoowel winter-

als zomergest worden door de ziekte aangetast. Er bestaat

echter wel verschil van vatbaarheid tusschen de verschillende

rassen.

De verschijnselen te velde zijn vaak al aan dejongeplantjes

op te merken, maar duidelijk komen ze voor den dag, wanneer
de planten enkele decimeters hoog zijn. Op de bladeren ver-

schijnen, vaak het eerst in het midden der bladschijf, aanvan-

kelijk geel gekleurde strepen, welke later bruin worden. Het
aantal strepen varieert van een paar tot 7^8. maar niet altijd

zijn ze duidelijk van elkaar gescheiden. De strepen loopen,

meestal zonder onderbreking, in de lengte van het blad. Blad-

scheeden kunnen ook aangetast wOrden en de stengelknoopen

vertoonen eveneens een bruine kleur, vooral in het eindstadium

der ziekte. Einde Juni wordt bij de aangetaste planten de
groei in sterke mate belemmerd. De groeistoring uit zich op

drieerlei wijze

:

le. De aren komen wel geheel uit de scheede, maar het

laatste halmlid is korter dan bij gezonde planten. Korrelont-

wikkeling zeer gering.

2e. Het bovenste stengellid blijft zoo kort, dat de aar niet

geheel uit de scheede te voorschijn komt. Vaak ziet men dat

de naalden in de scheede vast blijven zitten en de aar zich

kromt als een boog. Geen of zeer geringe korrelontwikkeling.

3e. De aar blijft door de scheede omsloten, komt dus niet

vrij en van korrelontwikkeling is in dit geval in 't geheel
sprake.

De oorzaak van deze ziekte is een zwam (Helminthospori-

iim gramineumj, die in levenswijze veel overeenkomt met die

welke den steenbrand veroorzaakt. De zwam vormt haar sporen
bij massa 's op de bruine strepen der bladeren en op de aren.

Deze sporen laten gemakkelijk los en worden door den wind
en bij het dorschen verspreid. Zoodoende kunnen ze op de
gezonde korrels terecht komen.
De ziekte wordt met het zaaizaad overgebracht. Een over-

gang der ziekte van plant op plant is, voor zoover bekend,
nooit waargenomen. Hi^ruit volgt, dat door middel van saai-
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saadontsmetting de ziekte te bestrijden is. Nu is tot nog toe

geen middel gevonden, dat destrepenziekteafdoendebestrijdt.

Het vorige jaar zijn door den Phytopathologischen Dienst te

Wageningen en op enkele andere plaatsen, proeven genomen
met verschillende ontsmettingsmiddelen van verschillende

sterkten. Uit de proeven is zeer duidelijk gebleken, dat een
oplossing van kopervitriool de- teste resultaten gaf. Geheel af-

doende is dit middel echter niet, maar het zal zeer de vraag
zijn of ooit een absoluut afdoend middel te vinden zal zijn.

Zeer goede resultaten werden verkregen met een onderdom-
peling van de gerst in 14 % oplossing van kopervitriool ge-

durende 12 a lb uur. Deze behandeling heeft echter het bezwaar,
dat het graan zeer vochtig wordt en een kiemkrachtbescha-
diging niet altijd achterwege blijft. Eveneens werd de ziekte

in een zeer belangrijke mate bestreden door behandeling met
kopervitriool, aangewend volgens de gewone omschepmethode.
Hiertoe wordt 200 gram kopervitriool opgelost in 2 V2 L. water,

welke hoeveelheid voor 1 H. L. gerst voldoende is. De oplos-

sing wordt onder voortdurend omscheppen over den graanhoop
gesprenkeld. Het omscheppen moet zoolang geschieden, tot

men er zeker van kan zijn, dat alle korrels met de vloeistof

in aanraking zijn geweest. Hiervoor moet men ongeveer een
kwartier rekenen. Het oplossen van het kopervitriool moet
geschieden in houten of steenen vaatwerk. Het is noodzake-
lijk, dat de voorschriften precies worden opgevolgd, wil men
de ziekte met succfes bestrijden en uit het feit, dat de ziekte

niet absoluut bestreden wordt door een behandeling met koper-

sulfaat volgt, dat ieder jaar opuieuw het saaisaad ontsmet moet
worden, om sterke aantasting te voorkomen.
Hoeveel moeite het kost alle ziektekiemen te dooden. moge

blijken uit het volgende. Zaaigerst werd bij vergissing behan-
deld met de dubbele hoeveelheid kopervitriool, dus 400 gram
in plaats van 200 gram. Na deze kopervitrioolbehandeling werd
de heetwaterbehandeling toegepast en niettegenstaande deze
behandelingen werden er toch nog, hoewel uiterst sporadisch,

strepenzieke planten gevonden. Volgens mededeeling van den
verbouwer kon geen herbesmetting plaats gevonden hebben.

Hieraan moet n.l. 00k de aandacht geschonken worden. Er
moet zorg voor gedragen worden, dat het behandelde zaad

niet weer opnieuw besmet kan worden. Dat zou b.v. kunnen
plaats hebben door de ontsmette gerst uit te spreiden op een
dorschvloer, waarop gerst gedorscht is, of 00k door ze in dezelfde
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zakken te storten, waaruit ze gekomen is. Niet onmogelijk is

het ook, dat versche stalmest, waarin stroo van zieko planten

verwerkt is. de besmetting kan veroorzaken. Kortom, men ver-

mijde iedere behandeling waardoor herbesraetting kan plaats

hebben.

Een ontsmetting met kopervitriool heeft ook nog dit voor-

deel, dat behalve de strepenziekte ook de steenbrand in de
gerst bestreden wordt. Men vangt dus twee vliegen in een
een klap. Wil men echter ook den stuifbrand, die meermalen
in zeer sterke mate in de gerst voorkomt, bestrijden, dan is

het noodzakelijk, dat na de behandeling van kopervitriool de
warmwaterbehandeling wordt toegepast. Een warmwaterbe-
liandeling alleen is, zooals uit proeven gebleken is, niet vol-

doende om ^n strepenziekte tn steenbrand en stuifbrand in

^^n keer te bestrijden.

Aangezien de strepenziekte een zeer veel voorkomende en
zeer schadelijke ziekte is, verdient het aanbeveling, dat alle

zaaigerst op de hierboven aangegeven wijze wordt ontsmet.

Nadere inlichtingen worden door den Ph^'^topathologischen

Dienst gaarne verstrekt.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-

KUNDIGE) VEREENIGING EN KRUIDKUNDIG GENOOTSCHAP

DODONAEA TE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Vijf-en-twintigste Jaargang — 6e Aflevering — «December 1919

Op 1 April 1895 verscheen de Iste aflevering van het Tijd-

schrift over Plantenziekten, onder Redactie van Dr.J. Ritzema

Bos, benoemd Directeur van hetPhytopathologischLaboratorium
„Willie Commelin Scholten" te Amsterdam, en G. Staes, Prae-

parator aan de Hoogeschool te Gent en Secretaris van het

Kruidkundig Genootschap „Dodonaea".

Sedert 1904 heeft Prof. Dr. J. Ritzema Bos de Redactie alleen

gevoerd. en, nu met de verschijning van deze aflevering het

Tijdschrift 25 jaren heeft bestaan, wenschen ondergeteekenden,

leden van het Bestuur der Nederlandsche Phytopathologische

(Plantenziektenkundige) Vereeniging aan hunnen Voorzitter

hunne gelukwenschen aan te bieden met den tot heden door

hem voor het Tijdschrift verrichten arbeid, die van zoo groot

belang is te achten voor onzen land-, tuin- en boschbouw, zoo-

veel nuttige kennis heeft verspreid onder de mannen der praktijk!

Dankbaar gedenken zij dit werk van den Redacteur gedurende

die vele jaren, waaraan naar hun wensch nog vele mogen
worden toegevoegd.

H. LiNDEMAN, 2e Voorsitter.

Dr. H. W. Heinsius, Secretaris.

Dr. H.J. Calkoen, Penningmeester.

December 1919. • Prof. A. M. Sprenger.

K. Volkersz.

E. D. VAN Dissel.

(Geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).



KORT VERSLAG

VAN DE ALGEMEENE VERGADERING OP VRIJDAG 20 JUNI

1919, IN DEN HORTUS BOTANICUS TE AMSTERDAM.

Na lezing en goedkeuring van de notulen der beide

vorige vergaderingen deelt de Voorzitter mede, dat in het

afgeloopen jaar door het Bestuur een adres is gezonden

aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel

om aan te dringen op het spoedig indienen van een defini-

tieve boschwet, een zaak, die zeer urgent is geworden door

het kappen van zooveel hout tijdens den oorlog.

Het aantal leden en donateurs der Vereeniging is nog

steeds stijgende, hoewel zeer langzaam : het bedraagt thans

resp. 418 en 87.

Nadat de rekening en verantwoording van den Penning-

meester over 1918 is nagezien en in orde bevonden, wordt

het door het Bestuur opgestelde begrootingsontwerp onver-

anderd goedgekeurd als volgt

:

ONTVANGSTEN.
Saldo 1918 f 245.20

Bijdragen donateurs „ 465.

—

„ leden (incl. duurtebijslag) . . . „ 840.—

f 1550.20

UITGAVEN.
Kosten Tijdschrifi, netto f 1175.

—

Bijdrage Ned. Landhuishoudk. Congres . . „
5.

—

Schrijf- en drukwerk „ 55.—

Bestuurskosten „
150.

—

Vermoedelijk saldo „ 165.20

f 1550.20
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Hierop worden de aftredende bestuursleden, de Heeren

Prof. J. RiTZEMA Bos en H. Lindeman, herkozen ; beiden

verklaren, de benoeming aan te nemen.

Daar in 1920 de tijd, voor welken de Ned. Phytopatho-

logische Vereeniging is opgericht — 29 jaren — zal zijn

verstreken, stelt het Bestunr voor, te besluiten, dien tijd

weer met 29 jaren te verlengen. Hiertoe moet in Art. 10

der Statuten worden ingevoegd: „bij het verstrijken van

genoemd tijdvak wordt de Vereeniging op nieuw aangegaan
voor den tijd van 29 jaren." Aldus wordt besloten.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nogeen
paar wijzigingen van ondergeschikt belang in de Statuten

aan te brengen ; Art. 1 zal worden gelezen : „De Vereeniging

draagt den naam van Nederlandsche Phytopathologische

(Plantenziektenkundige) Vereeniging en stelt zich ten doel

de verspreiding van kennis op het gebied van ziekten en

beschadigingen van planten en de bestrijding daarvan";

en Art. 2: „Zij tracht dit doel te bereiken door de ver-

spreiding van geschriften op het gebied van plantenziekten

en hare bestrijding, door het houden van voordrachten en

door alle andere wettige middelen, die aan het doel der

vereeniging bevorderlijk kunnen zijn."

Ook wordt nog besloten, Art. 9 van het Huishoudelijk

Reglement, bepalende, dat de jaarvergadering in Februari

of Maart wordt gehouden, te doen vervallen ; zulks omdat
in de praktijk is gebleken, dat dit niet steeds uitvoerbaar

of althans niet altijd wenschelijk is.

Om de Vereeniging rechtspersoonlijkheid te doen be-

houden, moest op de statutenwijzigingen de Koninklijke

goedkeuring worden aangevraagd; deze is sedert verkregen

bij Kon. Besluit van 7 Augustus 1919, No. 74.

Daar de Penningmeester voorziet, dat de duurtebijslag

wel blijvend zal moeten zijn, vraagt hij, of het niet beter

zou zijn, de contributie te verhoogen. Na eenige discussie

wordt besloten, hiertoe vooralsnog niet over te gaan.
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De Heer Llvdeman brengt de vraag ter sprake, of het

wellicht gewenscht zou zijn, ook met het oog op het ver-

krijgen van steun bij adressen zooals dat in zake de bosch-

wet, dat de Vereeniging zich aansluit bij het Ned. Land-

bouwcomite. Daar dit echter een uitgaaf zou vorderen van

10 cent per lid, wordt besloten, eerst aan het Bestuur om
praeadvies te vragen. Hetzelfde wordt besloten ten aanzien

van de vraag, hoe de Vereeniging tot grooteren bloei kan

worden gebracht> en of er geen samenwerking mogelijk zou

zijn met den Phytopathologischen Dienst.

EXCURSIE NAAR LISSE.

Den volgenden dag had een bijeenkomst plaats in de

Rijkstuinbouwschool te Lisse, waar de Heer Volkersz —
Dr. Van Slogteren was door ongesteldheid verhinderd —
een voordracht hield over in de bloemboUenstreek voor-

komende plantenziekten en hare bestrijding, toegelicht door

een groot aantal tentoongestelde preparaten, platen, gra-

fieken, enz, Van deze hoogst belangwekkende voordracht

wordt in een volgend nummer een overzicht gegeven door

den spreker zelf.

Hierop volgde, onder leiding van den Heer Volkersz,

een bezoek aan verschillende kweekerijen, waar een aantal

ziekten en beschadigingen ter plaatse werd gedemonstreerd.

De Secretaris:

Dr. H. W. Heinsius.



STATUTEN
DER NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE

(PLANTENZIEKTENKUNDIGE) VEREENIGING,

goedgekeurd bij Kon. Besluit van 20 December 1892, No. 26, van 9 Mei

1905, No. 43, en van 7 Augustus 1919, No. 74.

Artikel 1. De vereeniging draagt den naam van Neder-

landsche Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Ver-

eeniging en stelt zich ten doel de verspreiding van kennis

op het gebied van ziekten en beschadigingen van planten

en de bestrijding daarvan.

Art. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door de versprei-

ding van geschriften op het gebied van plantenziekten en
hare bestrijding, door het houden van voordrachten en door
alle andere wettige middelen, die aan het doel der ver-

eeniging bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3. Lid van de vereeniging is ieder, die zich daartoe

bij den penningmeester aanmeldt ; het bedrag derjaarlijksche

contributie wordt bij huishoudelijk reglement bepaald.

Het lidmaatschap gaat verloren:

a. door schriftelijk te bedanken bij den penningmeester;

b. door het niet betalen der contributie voor 1 Mei van
het loopende jaar.

Art. 4. Donateurs of donatrices zijn zij, die aan de ver-

eeniging eene gift in eens van f 100 of meer, of eene jaar-

lijksche bijdrage van f 5 of meer schenken.

Vereenigingen en afdeelingen daarvan kunnen als dona-

trice toetreden.

Art. 5. De leden ontvangen in den regel, de donateurs

steeds, de door de vereeniging of met haar steun uitge-

geven geschriften kosteloos, voor zoover de geldmiddelen

dit toelaten.

Art. 6. Het bestuur bestaat uit hoogstens 9 leden, die
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een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester

uit hun midden kiezen. De bestuursleden worden benoemd

door de algemeene vergadering, bij volstrekte meerderheid

van stemmen.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het

dagelijksch bestuur.

Art. 7. Algemeene vergaderingen worden gehouden waar
en wanneer het bestuur ditzalnoodigachten. Tot bijwoning

hiervan worden opgeroepen de leden, de donateurs en de

donatrices.

Elk jaar wordt minstens e^ne algemeene vergadering

gehouden; wanneer 10 of meer leden schriftelijk een alge-

meene vergadering bij den secretaris aanvragen, wordt zij

binnen een maand gehouden.

Alle besluiten in de algemeene vergadering worden ge-

nomen bij meerderheid van stemmen door de aanwezige

leden, donateurs en donatrices.

De keuze van personen geschiedt met gesloten briefjes

bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 8. Zoo noodig worden verdere bepalingen geregeld

bij huishoudelijk reglement, dat niets mag bevatten wat in

strijd is met deze statuten.

Art. 9. Herziening der statuten kan geschieden met
minstens -/g der stemmen van de aanwezige leden, donateurs

en donatrices, na vooraf op de convocatie te zijn vermeld.

Art 10. De Nederlandsche Phytopathologische (Planten-

ziektenkundige) Vereeniging isopgericht voor den duur van
29 jaren, aangevangen 11 April 1891; bij het verstrijken van
genoemd tijdvak wordt de vereeniging opnieuw aangegaan
voor den tijd van 29 jaren ; haar zetel is te Amsterdam.
Het vereenigingsjaar begint 1 Januari.

Art. U. Deze gewijzigde statuten treden in werking op
den dag, waarop zij deKoninklijkegoedkeuring verkrijgen-



HUISHOUDELIJK REGLEMENT

A. Van de Leden.

Artikel 1. Zij die als leden, donateurs of donatrices

wenschen te worden ingeschreven, geven hiervan schriftelijk

kennis aan den penningmeester.

De leden betalen een jaarlijksche contributie van 1 gulden
50 ct. 1).

Art. 2. Opzegging van het lidmaatschap of van de jaar-

lijks verschuldigde geldelijke bijdragen moet schriftelijk

voor 1 December geschieden bij den penningmeester.

B. Van het Bestunr.

Art. 3. De algemeene vergadering bepaalt, uit hoeveel

leden het bestuur zal bestaan, en benoemt hen bij volstrekte

meerderheid van stemmen. Vereenigen twee leden eenge-

lijk aantal stemmen op zich, dan heeft een herstemming
plaats; krijgen zij ook dan weer een gelijk aantal stemmen,
zoo beslist het lot.

Art. 4. Jaarlijks treden twee leden van het bestuur af,

volgens een daartoe te maken rooster, maar zijn herkiesbaar.

Bij tusschentijds aftreden wordt op de eerste te houden
algemeene vergadering in de opengevallen plaats voorzien

;

de benoemde treedt in dat gevalindedienstjaren vanhem,
dien hij vervangt.

In buitengewone gevallen kan het bestuur, wanneer dit

voor den goeden gang van zaken noodzakelijk mocht zijn,

tijdelijk tot aan de eerste te houden algemeene vergadering,

in de opengevallen plaatsen voorzien.

Art. 5. De voorzitter leidt de vergadering, brengt de

^oorstellen in stemming en zorgt voor de handhaving der

reglementen en voor de uitvoering der besluiten van de

vergadering. Hebben meer voorstellen op een onderwerp
betrekking, dan brengt hij dat van wijdere voor dat van
engere strekking in omvraag, terwijl hij steeds de stemming

^) Tijdelijk verhoogd met een duurtebijslag van 50 ct.
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over amendementen aan die over het voorstel zelf doet

voorafgaan. Bij afwezigheid van voorzitter en ondervoor-

zitter leidt het oudste bestuurslid in jaren de vergadering.

Art. 6. De secretaris voert de briefwisseling en ho.udt

de notulen van de bestuurs- en leden-vergaderingen. Hij

is tevens bewaarder van het archief der vereeniging. Bij

zijn afwezigheid wordt een der andere leden door den
voorzitter met deze werkzaamheden beiast.

De notulen worden onderworpen aan degoedkeuringder
leden in de vergadering, volgende op die, waarover zij

loopen. In spoedeischende gevallen kan de vergadering den
voorzitter machtigen, twee leden te benoemen, die namens
haar de notulen goedkeuren.

Art. 7. De penningmeester voert het geldelijk beheeren
doet jaarlijks aan de algemeene vergadering rekening en
verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen jaar,

nadat zijne rekening door het bestuur is goedgekeurd.

Art. 8. De aan de vereeniging toegezegde of verschul-

digde gelden worden door den penningmeester zooveel

mogelijk v66r den Isten Maart van elk dienstjaar geind.

C. Van de Vergaderiogeti.

Art. 9. In alle bemoeiingen van de vereeniging, die als

punten van behandeling op eene algemeene vergadering

ter sprake komen, heeft het bestuur het recht van praeadvies.

Art. 10. Het bestuur heeft het recht, in spoedeischende

gevallen besluiten te nemen^ mits de kosten daarvoor de

financieele krachten der vereeniging niet te boven gaan.

D. Slotbepalingen.

Art. 11. Geen artikel van dit Reglement zal kunnen ge,-

wijzigd worden, dan met goedkeuring van minstens twee-

derde der stemgerechtigden, die aan de stemming daarover

deelnemen.

Geen wetswijziging mag geschieden, dan nadat een voor-

stel daartoe op de agenda voor de algemeene vergadering

is aangekondigd geworden.



MUSEUM VAN HET STAATSBOSCHBEHEER.

In het begin van November j.l. werd het Museum van
het Staatsboschbeheer te Utrecht, dat thans op het Hooge-

land is gevestigd, weder voor het publiek opengesteld. Het

is elken Woensdag en Zaterdag geopend van 10—3^ uur

en den eersten Zondag van iedere maand van 1—3^ uur.

De toegang is kosteloos. Kinderen worden zonder geleide

niet toegelaten.

Ik hoop later in dit Tijdschrift op het Museum van het

Staatsboschbeheer, dat ook vele belangrijke objecten op

het gebied van ziekten en beschadigingen der woudboomen
bevat, nader terug te komen. Ofschoon het Museum mij

vroeger wel reeds bekend was, en ik het ook reeds in zijne

nieuwe verblijfplaats vluchtig heb bezichtigd, wil Ik het

toch gaarne nauwkeuriger opnemen, alvorens er meeruit-

voerig over te schrijven.

J. RiTZEMA Bos.



BOEKAANKONDIGING

ENUMERATIO SYSTEMATICA FUNGORUM
AUCTORE

C. A. J. A. OUDEMANS.

Toen Prof. Dr. C A. J. Oudemans in 1906 op 80-jarigen leef-

tijd overleed, liet hij een manuskript na, dat thans het licht

ziet.

Het werk bevat eene opsomming der Europeesche zwam-
men, welke op planten leven. De namen dier zwammen zijn

voorzien van de noodige literatuur-citaten en gerangschikt

volgens de voedsterplanten en bij deze volgens de organen,

waarop de zwammen worden aangetroffen.

Het manuskript werd volgens den wensch des schrijvers

aan Proff. Dr. J. W. Moll nagelaten.

Door de krachtige samenwerking van verschillende personen

is de uitgave thans verzekerd, en ziet het eerste deel het licht.

Het werk zal verschijnen in 5 deelen ieder gemiddeld van
1200 bladzijden in stevig linnen banden; de prijs zal zijn per

deel f 35.00.

Het initiatief tot de uitgave werd genomen door Dr. J. P.

LoTSY, destijds secretaris van de Hollandsche Maatschappij

der Wetenschappen te Haarlem, wien het gelukte de belang-

stelling van de Directie der Maatschappij voor de zaak te

wekken; en deze besloot de uitgave voor hare rekening te

doen plaats hebben : een gewichtig besluit, waardoor de Maat-

schappij de wetenschap opnieuw tot grooten dank verplicht

heeft.

Het boek verschijnt thans onder leiding van Prof. J. W.
Moll en Dr. L. Vuijck. De bewerking geschiedde eerst door
den heer R. de Boer, onderwijzer aan een school te Groningen,
die in 1916 overleed, thans door den heer J. J. Paerels,
Leeraar aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool te

Deventer.

Men vindt in dit werk een menigte gegevens, die overal



211

in de mycologische literatuur verspreid lagen, geordend en
daardoor toegankelijk gemaakt en in wederzijdsch verband
gebracht. Dit materiaal zal zonder twijfel op meer dan eene
wijze groot nut voor de wetenschap opleveren en voor deop-
lossing van allerlei problemen, die met het parasitisme der
Fungi in verband staan, van belang blijken te zijn.

In de eerste plaats zal het werk een onwaardeerbaar hulp-

middel zijn bij het determineeren van parasiteerende Fungi.

Immers behoeft [men slechts dat orgaan der voedsterplant op
te slaan, waarop de gevonden Fungus voorkomt, om alle soorten

van zwammen opgesomd te vinden, die tot 1910 daarop zijn

aangetroffen. Als men dus door een vluchtig onderzoek zich

eenigermate op de hoogte heeft gesteld, zal het in de meeste
gevallen gemakkelijk zijn zich met behulp der citaten zeker-

heid omtrent de identiteit te verschaffen. Ook voor den
beginner wordt dus de reusachtige literatuur over zwammen
door dit boek gemakkelijk toegankelijk gemaakt, en dit kan
niet anders dan de studie der mycologie zeer te goede
komen. Het werk zal dan ook in geen museum en laboratorium

kunnen ontbreken.

In de tweede plaats zij de bijzondere aandacht gevestigd op
het groote alphabetische register. Wie zich daarvoor de moeite
geven wil, zal zich al dadelijk in staat gesteld zien, zich een
voorstelling te vormen omtrent de verbreiding der parasi-

teerende Fungi over hunne voedsterplanten. Met name zal

men de ook voor de praktijk belangrijke vraag kunnen be-

antwoorden in hoeverre Fungi, die in het bijzonder aan be-

paalde voedsterplanten zijn aangepast, ook op andere voedster-

planten kunnen overgaan. Een antwoord op deze vraag, geldig

voor de Fungi der geheele Europeesche flora, kan nu in de
plaats treden van enkele verspreide gegevens.
Dat het werk van wijlen Prof. Oudemans ook voor den

phytopatholoog van groote waarde zal worden, lijdt geen twijfel.

J. RiTZEMA Bos.

-v
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B IJ B L A D.

WAT NU IN DEN BOOMGAARD GEDAAN KAN
WORDEN TER BESTRIJDING VAN ZIEKTEN

EN PLAGEN.

Ook de bestrijding van plantenziekten en schadelijke

dieren heelt van de funeste gevolgen van den oorlog ge-

leden, in dier voege, dat velen tengevolge van de groote

duurte van die middelen, welke nog te krijgen zijn, terwijl

andere middelen geheel ontbreken, in de laatste jaren met

die bestrijding wat de hand hebben gelicht. Des te nood-

zakelijker is het, dat men althans niet verzuimt die maat-

regelen te nemen, welke op eenvoudige wijze, hoofdzakelijk

met behulp van het snoeimes, kunnen worden uitgevoerd.

Het feit, dat meerdere ziekten en plagen den winter door-

brengen op een wijze, die het mogelijk maakt ze duidelijk

te herkennen, vergemakkelijkt de bestrijding, terwijl men
ook vooral moet bedenken, dat van deze overwinterde vorraen

de aantasting in het komende voorjaar uitgaat, zoodat heel

wat schade door het wegnemen dier overwinteringsvormen

voorkomen kan worden.

Wat door zwammen veroorzaakte ziekten aangaat, wijs ik

in de eerste plaats op de harde, ineengeschrompelde resten

van vruchten, die men hier en daar aan de boomen ziet

zitten. Deze herbergen niet zelden de beruchte en gevreesde

Monilia-z\ya.m ; in winter en voorjaar ontwikkelen zich

daarop zwamhoopjes bestaande uit de sporen van de zwam,
die later gemakkelijk loslaten en door wind, insekten enz.

kunnen worden overgebracht ; komen zij op de stempels van

de bloemen terecht, dan groeit er een draad uit, die in de

bloem dringt, vandaar door de bloemsteel het takje kan

bereiken, en al die organen tot afsterven brengt. Misschien



kan de besmetting der takjes ook wel plaats hebben door

wondjes in de schors; zeker is dit later het geval met de

vruchten, die dan weldra gaan rotten. Ook van de in het

vorig voorjaar gestorven takjes kan op dezelfde wijze be-

smetting uitgaan. Het is duidelijk, dat men omeen en ander

te voorkomen, alle doode, verschrompelde vruchten en ook

alle dood hout uit de boomen en van den grond daaronder

moet verwijderen en verbranden.

Ook de zwam, die de schurftsiekte veroorzaakt, blijft over

in de bast van in den vorigen zomer aangetaste takjes;

die schurftige takjes moeten worden uitgesneden en ver-

brand; takjes,, die nog maar heel licht zijn aangetast, zijn

alleen bij nauwkeurige beschouwing aan kleine zwarte

plekjes of blazige opzwellingen te herkennen. Men zal zich

den tijd en de moeite, die besteed wordt om die schurft-

takjes op te zoeken, af te snijden en te verbranden, echter

niet beklagen. Hoe grooter de boomgaard en de boomen

daarin, hoe bezwaarlijker dit natuurlijk is.

Ook de kankerplekken dienen nu te worden uitgesneden

tot op het gezonde hout, waarna de wonden met teer, >)

die nog wel te krijgen is, moeten worden ingesmeerd. Ook
de jonge takken, welker top tengevolge van aantasting door

de kankerzwam op een lager gelegen plek is afgestorven,

moeten tot onder de kankerplekken worden afgesnoeid.

Hetzelfde moet geschieden met doode takken, waarop

zich roode puistjes vertoonen, het welbekende „roodevuur."

Men zie hierover het bijblad der laatste aflevering van den

vorigen jaargang van dit Tijdschrift, biz. 49.

Waar men een bezemachtige takkenmassa in zijn boo-

men ziet, een z.g. heksenbesem, eveneens door een zwam

*) In vlugschrift nr. 13 van het Instituut voor Phytopathologie
(„De kankerziekte der ooftboomen"), waarin deze ziekte uit-

voerig behandeld wordt, wordt carbolineum aangeraden. Ik
spreek hier echter van teer, omdat deze laatste stof gemakke-
lijker en goedkooper te bekomen is.



veroorzaakt, verwijdere men deze met een flink eind van

den tak, waarop zij zit. —
Ook tal van insekten laten zich in den winter met succes

bestrijden, als men maar weet, waar men ze zoeken moet.

Zoo ziet men soms in de boomen vrij groote, grijze

klompen, z.g. rupsennesten, bestaande uit een aantal met

spinsel stijf aan elkaar gehechte dorre bladeren. Daar-

tusschen bevinden zich een paar honderd kleine bontge-

kleurde rupsjes van den hastaardsatijnvlinder, die in

hat voorjaar eerst de knoppen, later ook de bladeren aan-

vreten en groote schade kunnen aanrichten. Deze schade

is geheel te voorkomen door de nesten uit te knippen en

te verbranden. Ook op aan den boomgaard grenzende loof-

boomen kan men die nesten vinden ; daar moeten ze even-

eens worden verwijderd.

Ook aanmerkelijk kleinere rupsennestjes ziet men soms,

vooral in het Oosten des lands; deze zijn hoogstens zoo

groot als een kleine pruim, meestal kleiner. Het zijn de

nesten van het boomwitje ; ook deze worden op dezelfde

wijze behandeld.

Meer algemeen, ja bijna in elken boomgaard, ziet men
hier en daar een of twee dorre bladeren aan de takken,

die door regen noch wind worden verwijderd. Dit komt,

omdat die blaadjes met een spinsel zijn bevestigd. Op het

blaadje zit een leege cocon, waarop zich een goede 100

kleine grauwe boUetjes bevinden. Dat zijn de eitjes van

den witvlakvlinder ; de zonderling behaarde, bontgekleurde

rupsen van dit insekt doen door hun vreterij aan allerlei

boomen en struiken (ook rozen) soms heel wat schade.

Men werpe de eitjes dus in het vuur.

Sommige takjes vallen bij nauwkeurige beschouwing op,

doordat zij een scherp begrensde verdikking, ter lengte van

± 1 C.M., een ring, vertoonen. Deze ring bestaat uit met

behulp van een lijmachtige stof aan elkaar gekleefde eitjes

van den ringelrupsvlinder. Zij komen veel voor en worden



soms bij tientallen aan 6€n boom gevonden. De bekende

livreirupsen, die er uitkomen, kenbaar aan haar blauwen

kop en overlangsche blauwe en bruine strepen, zijn zeer

vraatzuchtig en hoogst schadelijk. Elk afgeknipt en ver-

brand eiringetje vermindert dus deze schade.

Niet alleen de dunne takken, ook de stam en dikkere

takken dienen meerderen schadelijken insekten tot winter-

verblijfplaats. Als ei overwintert daarop de plakker of

zwamvlinder, Deze eieren zitten in bruingrijze hoopjes, die

veel op een stukje zwam gelijken, tegen de stammen en

dikke takken, tot vrij hoog in de kroon, meest aan den

kant, waar zij het minste van regen en afloopend water te

lijden hebben, dus aan den Oostkant. Deze hoopjes worden

afgekrabd en verbrand ; bij het atkrabben moet men er iets

onder houden, opdat geen losse eitjes of deeltjes van het

hoopje op den grond vallen.

In reten en spleten van de schors der stammen over-

winteren, beiden in rupstoestand, ook de 'donsvlinder en de

vlinder, wiens rups wormstekigheid van appelen en peren

veroorzaakt. Van de eerste vindt men, ieder in een afzon-

derlijk, grauwbruin, erwtgroot spinseltje, soms met meer-

deren bijeen, zeer kleine sterk behaarde bontgekleurde

rupsjes; de tweede overwintert als volwassen, witte of

vleeschkleurige, naakte rups in een wit spinsel, dat echter

door er in opgenomen schors- en houtdeeltjes vaak moeilijk

zichtbaar is. Ook allerlei kevers, 2i\sAeappelbloesenikever,

overwinteren in allerlei schuilhoekjes van de stammen.

Door afkrabben van de ruwe schors en duchtig afborstelen

met een staaldraadborstel worden natuurlijk vele dezer

kleine ooftboomvijanden gedood.

T. A. C. SCHOEVERS.



B IJ B L A D.

ZAAIGRAANONTSMETTING.

Ter ontsmetting van zaaigranen worden verschillende

middelen gebruikt, welke lang niet alle dezelfde waarde

bezitten. Niet alleen dat sommige middelen de ziekte waar-

voor ze aangewend worden niet afdoende bestrijden, maar
vele benadeelen ook de kiemkracht. In het volgende wordt

een overzicht gegeven van de middelen, die hier te lande

met veel succes worden toegepast. Achtereenvolgens zullen

bij de verschillende graansoorten de ziekten nagegaan

worden, welke met het zaaigoed worden overgebracht en

de middelen, die aangewend kunnen worden om deze ziekten

te voorkomen.

Tarwe. De zaaitarwe wordt ontsmet tegen steenbrand,

stuifbrand en kiemschimmels ; onder deze laatste, meer op

zomer- dan op wintertarwe voorkomende, worden schimmels

gebracht, die hoofdzakelijk behooren tot het geslacht Fusa-

rium en vaak een roodachtige verkleuring aan de korrels

geven. Ze tasten de jonge kiemplantjes aan.

De steenbrand wordt het gemakkelijkst en best bestreden

door het zaaigraan om te scheppen met een oplossingvan

kopervitriool in water (2 ons kopervitriool opgelost in 2V2

L. water per H.L. tarwe). Dit omscheppen moet zoolang

plaats hebben, totdat men er zeker van is, dal alle korrels

bevochtigd zijn (+ een kwartier lang). Goede resultaten

worden ook verkregen met een behandeling der tarwe met

formaline of uspulun.

Gebruikt men formaline dan wordt de graanhoop omge-

schept met 12i/o c.c. formaline verdund met 5 L. water.

Daarna wordt deze bedekt met natte zakken en laat men
hem zoo een nacht overliggen. Het gebruik van formaline



heett het bezwaar dat deze vloeistofopdedorpen nietaltijd

gemakkelijk verkrijgbaar is en ook heeft men wel minder

goede resultaten met formaline bereikt, omdat door langdurig

staan, de werkzaamheid der vloeistof was achteruitgegaan.

Van uspulun werd vroeger een oplossing aangewend van

40 gr. op 5 L. water. Met het oog op de sterkere concen-

tratie, waarin het middel thans afgeleverd wordt, kan nu vol-

staan worden met I2V2 gram op 2V2 L. water. Met deze hoe-

veelheid wordt 1 H.L. zaaigraan omgeschept. Uspulun heeft

als voordeel dat het heel weinig kans op vermindering der

kiemkracht biedt, maar als nadeel, dat het in gewone om-

standigheden duurder is dan kopervitriool of formaline en

ook moeilijker is droog te houden. Het wordt daarom in

blikken bussen in den handel gebracht. Is het graan uit-

geloopen geweest of heeft het veel geleden door weersin-

vloeden, dan is in vele gevallen een uspulun behandeling

te verkiezen boven een ontsmetting met kopervitriool. In

dit laatste geval kan ook gebruik gemaakt worden van een

oplossing van kopervitriool ter sterkte van IVoonsop I'/oL-

water per H.L. zaaigraan. Door het gebruik van minder

water schijnt het voor de kiem giftige kopervitriool niet

zoover in de korrel in te dringen.

StiUfbrand der tarwe kan niet met chemische middelen

bestreden worden. De veroorzaker der ziekte bevindt zich

nl. in het inwendige van de korrel en bij het dooden van

de schimmel met scheikundige oplossingen zou tegelijk de

kiem gedood worden. Vandaar dat in dit geval gebruik

gemaakt wordt van hooge temperatuur. Vooraf wordt het

graan geweekt om de hooge temperatuur gemakkelijk in

het graan te doen doordringen en de zwam gevoeliger te

maken. De tarwe wordt gedurende P/o uur in water ge-

weekt, daarna 4V2 uur nageweekt buiten water en ten slotte

gedurende 10 minuten ondergedompeld in water van SS*^ C.

Na deze behandeling wordt ze uitgespreid ter droging. De
behandeling moet met zeer veel zorg geschieden.



Nadere bijzonderheden omtrent de uitvoering van de

heetwaterbehandeling worden gaarne verstrekt door den

Phytopathologischen Dienst, terwijl ook in Mededeeling no,

4 „Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst", verkrijgbaar bij

genoemden Dienst, een uitvoerigebeschrijvingte vinden is.

Kiemschimmels worden het best bestreden door heet

water. De behandeling geschiedt geheel als hierboven is

aangegeven.

Omscheppen van het graan met oplossingen van koper-

vitriool, sublimaat en waarschijnlijk ook vanuspulun, geeft

ook goede resultaten, doch iets minder dan de heetwater-

behandeling. De oplossingen worden even sterk genomen als

bij de ontsmetting tegen steenbrand. Een behandeling met

formaline tegen kiemschimmels is niet aan te raden.

Haver. Haver wordt ontsmet tegen brand en kiemschimmels.

Hoewel de brand van de haver ook stuifbrand wordt ge-

noemd, zijn toch hier in tegenstelling met den stuifbrand bij

tarwe de korrels uitwendig besmet. Ook hier zou dan om-

geschept kunnen worden met een oplossing van kopervitriool,

maar proeven hebben uitgemaakt dat het kopervitriool bij

haver de kiemkracht in belangrijke mate vermindert. Daarom
maakt men bij haver gebruik van formaline. De zaaihaver

wordt of gedurende 15—20 min. ondergedompeld in een Vi

o/o oplossing, of er mee omgeschept (I2V2 c.c. op 5 L. water)

en daarna met natte zakken bedekt (zie boven). Toch kunnen
zich een enkele maal nog sporadisch brandpluimen vertoonen.

Meer afdoend is, wanneer de haver gedurende 10 minuten

in water van 53—54** C. wordt ondergedompeld. Er behoeft

geen weeking aan vooraf te gaan.

Tegen kiemschimmels wordt een oplossing van sublimaat

aangewend, 15—20 gr. sublimaat opgelost in 3—4 L. water,

dus 2V2 gr. per L. water, waarmee de zaaihaven wordt

omgeschept. Bij haver neemt men wat meer water omdat
de vloeistof niet zoo gemakkelijk tusschen de kafjes kan

binnendringen. Uspulun (25 gr. op 5 L. water per H.L.)



doodt de kiemschimmels ook in voldoende mate. Koper-

vitriool kan met het oog op kiembeschadiging niet gebruikt

worden, terwijl formaline tot nu toe minder bevredigende

resultaten heeft opgeleverd.

Warm water is evenals bij tarwe ook bij haver het meest

afdoende middel gebleken tegen kiemschimmels.

Gerst. Bij gerst worden door een zaaizaadbehandeling be-

streden steenbrand, stuifbrand, kiemschimmels en strepen-

ziekte.

Voor steenbrand, stuifbrand en kiemschimmels kan ver-

wezen worden naar demiddelen, die genoemdzijn bij tarwe.

Deze werken bij gerst op dezelfde wijze als bij de tarwe

en worden ook op dezelfde manier aangewend. Echter mag
bij gerst de temperatuur bij de behandeling met warm water

niet hooger dan 51 k 52<> C. genomen worden, daaranders

beschadiging van de kiem optreedt.

Tegen strepenziekte is tot nog toe geen afdoend middel

gevonden. De beste resultaten zijn verkregen met een onder-

dompeling der gerst gedurende 12—18 uur in een V2 %
kopervitriooloplossing. Het bezwaar van deze methode is

echter, dat het graan zeer vochtig wordt en vaak heel

moeilijk weer voldoende zaaidroog is te krijgen.

Gemakkelijker, hoewel minder werkzaam, is het omschep-

pen der gerst met de gebruikelijke oplossing van koper-

vitriool (2 ons op 2V2 L. water). In Duitschland zijn goede

resultaten verkregen met een behandeling met uspulun. In

ons land zijn met dit middel, voor zoover bekend, nog geen

lang voortgezette proeven genomen.

Zoolang nog geen beter middel gevonden is, is het aan

te raden ieder jaar opnieuw alle zaaigerst te ontsmetten

met kopervitriool of uspulun. Van dit laatste middel is aan

te raden een oplossing van 25 gr. in 5 L. water per H.L. graan.

Rogge. Bij dit gewas treden in onsland weinigziektenop,

welke met het zaaizaad worden overgebracht en meestal kan

dan ook een zaaizaadbehandeling achterwegegelaten worden.



Bestaat echter kans dat de zaairogge besmet is door de

sporen van roggestengelbrand, dan kan ontsmet worden

door middel van omscheppen met een oplossing van koper-

vitriool (2 ons op 2V2 L. water per H.L. graan).

Kiemschimmels worden op dezelfde wijze bestreden. Ook
kan hiervoor gebruik gemaakt worden van sublimaat (12'/3

gr. op 21/3 L. water per H.L.) ofuspulun (12V2 gr. op 2VsL. water).

Wanneer het graan ontsmet is geworden, moet er voor

gezorgd worden dat niet opnieuw besmetting kan plaats

hebben. Dit kan gebeuren, wanneer het behandelde graan

op den dorschvloer wordt uitgespreid, waarop het graan ge-

dorscht is. Evenzoo wanneer het zaaizaad in dezelfde zakken

wordt gebracht, waaruit het gekomen is. Ook de zaai-

machine kan een bron van herinfectie zijn. Men drage er

dus zorg voor dat het ontsmette graan niet op plaaisen

terecht komt, waar zich opnieuw sporen van de schimmels

aan de zaden kunnen hechten, dat het in andere of ont-

smette zakken gedaan wordt, en dat de zaaimachine vooraf

schoon gemaakt wordt.

Het bovenstaande samenvattende blijkt dus, dat de vol-

gende middelen het doelmatigst kunnen worden aangewend,

wanneer een en ook wanneer meerdere ziekten tegelijk

bestreden moet worden.

Tarwe. Bij een ontsmetting tegen:

/ eerst ontsipetten met kopervi-

stuifbrand, steenbrand I triool (2 ons op 2V2 L. water) of

en kiemschimmels te -I uspulun (12 V2 gr. op 2V2 L.

zamen voorkomend i water), daarna heetwaterbehan-

\ deling (53 °C.) toepassen.

, , . , . ( omscheppen met kopervitriool
steenbrand, kiemschim- \ .^ ^, , ^ r

_ ,

,

, . J / (2 ons op 2Vo L. water) of uspu-
mels of een van beide ) , ,,^,, r.,, t

[
lun (I2V2 gr. op 2V2 L. water).

i heetwaterbehandeling (met voor-
alleen stuifbrand ;

, x -on ^
/ weeken) oS" C.
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Haver.

stuifbrand en kiemschim-

mels te zamen voorko-

mend

stuifbrand alleen

kiemschimmels alleen

Gerst.

stuifbrand te zamen
voorkomend met steen-

brand, [kiemschimmels

en strepenziekteof met

een of twee van deze.

Steenbrand, kiemschim-

mels en strepenziekte

te zamen voorkomend

of elk alleen of twee er

van

stuifbrand alleen

) 2

heetwaterbehandeling zonder

voorafgaande weeking (53"—54"

C).

heetwaterbehandeling (53— 54 "C.)

zonder voorweeken, of onder-

dompelen of omscheppen met

formaline V4 "/o, omscheppen met

uspulun (25 gr. op 5 L. water),

omscheppen met sublimaat (15—

20 gr. op 3—4 L. water) of uspu-

lun (25 gr. op 5 L. water).

Rogge.

roggestengelbrand alleen

of met kiemschimmels

te zamen voorkomend

/ eerst ontsmetten met kopervi-

y
triool (2 ons op 2V2 L. water) of

{ uspulun (25 gr. op 5 L. water),

I daarna heetwaterbehandeling(51"

\ —52 °C.) met voorweeken.

(omscheppen met kopervitriool

. (2 ons op 2V2 L- water) of uspulun

i (25 gr. op 5 L. water).

t heetwaterbehandeling (51- 52 "C.)

) met voorweeken,

omscheppen met kopervitriool

(2 ons op 2V2 L. water) of uspulun

(I2V2 gr. op 2V2 L. water).

/ omscheppen met kopervitriool

) (2 ons op 2V2 L. water) of subli-

I
maat (I2V2 gr. op 2V2 L. water).

De hier aangegeven hoeveelheden worden aangewend
per H.L. graan.

Wagem'ngen, Maart 1919. W. B. L. Verhoeven.

kiemschimmels alleen



HEX KRULLEN VAN TOMATENBLADEREN.

Het is een bij goed onderhouden tomatenplanten zeer alge-
meen verschijnsel, dat de bladeren meer of minder sterk gekruld
zijn, vaak zoo sterk, dat men bijna niets meer van debovenzijde
der bladeren ziet, zoodat het blad veel op een peperhuisjegaat
gelijken. Het verschijnsel treedtzoogeregeld op, dat depractici
er weinig of geen aandacht meer aan schenken; het behoort
er als het ware bij. Toch wordt wel eens aan het Instituut van
Phytopathologie naar de reden er van gevraagd en meermalen
is dit net geval geweest bij bezoeken, die ik om andere redenen
bij tomatenkweekers bracht.
Toen eenige jaren geleden Prof. Quanjer met zijn onderzoe-

kin^en over de phloeemnecrose van de aardappelplant als oor-
zaak van de bladrolziekte bij dit gewas bezig was, heeft hij ook
de stelen van zulke gekrulde tomatenbladeren onderzocht; het
bleek toen, dat de zeefvaten in zulke bladeren volkomen nor-
maal zijn, zoodat de oorzaak van het rollen niet in het af-

sterven dier vaten kan gelegen zijn. Om het verband tusschen
beide zaken duidelijk te maken, moet ik hier even er aan
herinneren, dat Prof Quanjer het rollen der aardappelen ver-
klaart, doordat in de bladeren een groote hoeveelheid reserve-
stoffen en bouwstoffen is opgehoopt, die hunne bestemming
(vervoerd te worden naar de nieuwe, groeiende deelen om bij

den opbouw daarvan gebruikt te worden) niet kunnen volgen,
omdat de banen voor dit vervoer, de zeefvaten, afgestorven
en ineengeschrompeld zijn en er dus niet meer voor kunnen
dienen. ')

Andere bekende ziekten kunnen evenmin de oorzaak van
het krullen der tomatenbladeren zijn, omdat het krullen ook
voorkomt bij volkomen gezonde planten. In de literatuur heb
ik er slechts op een plaats lets over kunnen vinden, nl. bij W.
W, Tracy, „Tomato culture," (New-York, 1917);dezeschrijft „leaf
curl" toe aan sterk snoeien en mesten; veel kwaad doet de
afwijking volgens hem niet, indien de kweeker er eene aan-
wijzing in ziet zich op dat gebied wat te matigen en dus een
meer gelijkmatigen groei te verkrijgen. Deze schrijver schijnt
dus van meening te zijn, dat groeistoornissen door net snoeien,
gepaard met te sterke voeding, er de oorzaak van zijn.

Dat het snoeien, d.i, het geregeld uitnijpen der okselscheuten
en het op zeker tijdstip uitbreken van den top, dus het weg-
nemen der jonge groeiende deelen, inderdaad de oorzaak i^,

werd mij voor twee jaren duidelijk, toen ik in mijn eigen tuin
een aantal goed onderhouden tomatenplanten kon vergelijken
met een geheel onverzorgde plant, die uit een toevallig ter

1) Mededeelingen Bijks Hoogere Land-, Tain- en Boschbouwschool,
deel, VI biz. 41.
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plaatse terecht gekomen zaadje of plantje was opgegroeid. Van
de gesnoeide planten waren eerst de oudere, onderste bladeren
aan het krullen gegaan, langzamerhand ook de hoogere, totdat

ten slotte alleen "de bladeren in den top nog min of meer nor-
maal waren ; de verwilderde opslagplant, die een tomatenboschje
was geworden door de vele scneuten en uitgeloopen oksel-
knoppen, had geen enkel gerold blad.

In iQlS heb ilc nu een opzettelijke proefgenomen; 12tomaten-
planten van dezelfde soort en ouderdom werden naast elkaar
gezet; zes werden geregeld gesnoeid en op tijd getopt, en zes
aan hun lot overgelaten (alleen ter voorkoming van omvallen
aangebonden). De omstandigheden, waaronder de planten groei-
den, waren overigens precies gelijk. Deproefgaf net verwachte
resultaat: de bladeren der gesnoeide planten krulden sterk,
die van de ongesnoeide bleven vlak, maar ook veel en veel
kleiner; ik bezit hiervan een duidelijke foto.

Ik meen, dat evenals bij de bladrolziekte van de aardappel-
plant, ook bij het bladrollen der tomaten ophooping van reser-
venstoffen (hoofdzakelijk zetmeel) in de bladeren de oorzaak
is van het rollen; alleen wordt bij de tomaten die ophooping
niet veroorzaakt, doordat de banen voor het vervoer verstopt
zijn, maar doordat de plantendeelen, waaraan zij verbruikt
moeten worden, de groeiende deelen dus, geregeld worden
weggenomen, waardoor verwerking der stoffen onmogelijk is.

Ook het feit, dat het verschijnsel het eerst optreedt bij de
oudere bladeren, die dus zelf niet meer groeien, maar vooral
zetmeel produceeren, pleit hiervoor.
Wij hebben hier dus te doen met een physiologisch ver-

schijnsel, dat optreedt als gevolg van de cultuurnlethode. Het
is evenwel niet gewenscht, die methode daarom te verande-
ren; wel zal een sterk gekruld blad wegens het geringer opper-
vlak, dat aan de zon wordt blootgesteld, wat minder assimi-
leeren, maar dit nadeel weegt niet op tegen het voordeel, dat
aan behoorlijk gesnoeide planten meer en grooter vruchten
worden gevormd, zooals bij de bovenvermefde proef met de
12 planten onorastooteliik is gebleken.

T. A. C. SCHOEVERS.

Wagenirigeri, Maart 1^19,



BIJBLAD.

BESTRIJDING VAN DE BESSENBASTAARDRUPS.

Het koude weer in de maand Maart heeft het verschijnen

van schadelijke dieren zeer verlaat, doch ook de planten

in haar ontwikkkeling zeer belemmerd. Constateerde ikde

bessenbladwesp verleden jaar te VVageningen reeds op 21

Maart, dit jaar zal haar eerste verschijnen zeker niet meer

in Maart plaats vinden. Gewoonlijk komen de volwassen

bladwespen in de 2e helft van April uit den grond ; de

wijfjes leggen dan spoedig hare eieren, waaruit derupsen

einde April of begin Mei te voorschijn komen, duswanneer

de bloei van de kruisbessenstruiken reeds ten einde is of

spoedig ten einde zal loopen.

Een bespuiting der struiken met een arsenicum-houdend

praeparaat is dan wel het zekerste middel ter bestrijding

der rupsen. Moeten echter tijdens den bloei de kruisbessen-

struiken gespoten worden, dan is het gebruik van een

arsenicumhoudend praeparaat ten sterkste af te raden,om

een groote sterfte onder de bijen te voorkomen, daar de

bijen bij het verzamelen van honig en stuifmeel ook arse-

nicum naar de korven meevoeren. Hierop is reeds meer-

malen door het Instituut voor Phytopathologie in samen-

werking met den heer v. Giersbergen, Rijks bijenteelt.

consulent te Wageningen, gewezen, eveneens in dit tijd-

schrift in een artikel van Prof. A. M. Sprenger, voorkomende

in de 3e Aflevering 1918.

Verleden jaar is aan het Instituut voor Phytopathologie

nagegaan of het minder giftige chloorbarium het arsenicum

praeparaat kan vervangen en in welke oplossing het dan ge-

bruikt moet worden. Het is daarbij gebleken, dat in meerdere

gevallen bij gebruik van een 2 o/o oplossing, zooals in buiten-

landsche tijdschriften wordt aanbevolen, bladverbranding
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optrad, doch dat bij aanwending van een VU o/o oplossing

de struiken er geen schadelijken invloed van ondervonden,

terwijl toch alle op de struiken aanwezige rupsen werden

gedood. Gebleken is dus, dat het chloorbarium als bestrij-

dingsmiddel der bastaardrupsen goede diensten kan be-

wijzen. Toch zal het chloorbarium het Parijsch groen niet

in alle opzichten kunnen vervangen.

Het chloorbarium is nl. duurder in het gebruik dan het

Parijsch groen; doch dit mag geen bezwaar zijn,'indien de

telers er de rupsen mee kunnen dooden en tevens voorkomen,

dat de bijenhouders, die met hun korven de boomgaarden

bezoeken, groot geldelijk verlies zouden kunnen lijden door

bespuiting der bessenstruiken voor of tijdens den bloei met

een arsenicumhoudend praeparaat. Het is een dringende

eisch dat de telers en de bijenhouders met elkander

samenwerken.

Een tweede nadeel van het chloorbarium is hare ge-

makkelijke oplosbaarheid. Een kleine regenbui is voldoende

om deze stof van de bladeren af te spoelen; zelfs sterke

dauw zal zijn invloed zeker doen gelden. Men moet dus het

chloorbarium gebruiken, eerst wanneer de rupsen aanwezig

zijn. De vraatzucht der dieren is zoo groot, datzij tegelijk

met het blad voldoende giftstof opnemen. Tengevolge hier-

van is den volgenden dag zoo goed als geen enkele rups

meer op de struiken aan te treffen. Volgt eenige dagen

na de bespuiting een regenbui, dan zuUen de mogelijkpas

later verschijnende rupsen geen giftstof op de bladeren

meer aantreffen en dus niet gedood worden.

Als laatste nadeel kan genoemd worden de kleurloosheid

van een chloorbariumoplossing, zoodat men niet kan zien,

waar gespoten is, doch dit nadeel is gemakkelijk teonder-

vangen door kalkwater te nemen in plaats van zuiver

water. Een hoeveelheid van ongeveer V2 KG. ka^k op 100

L. water is voldoende om een melkachtige oplossing te

krijgen, zoodat men duidelijk kan zien welke struiken ge-
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spoten zijn. Toevoeging van kalk is echter op zich zelf

niet noodzakelijk, zooals dit het geval is bij Parijsch groen.

Het gebruik van chloorbarium zonder toevoeging van
kalk is aan te bevelen ter bestrijding van de 2egeneratie

der rupsen. Deze verschijnt n.l. wanneer de bessen aan

de struiken hangen; een bespuiting met Parijsch groen en

kalk is dan niet aan te bevelen, omdat hierdoor de bessen

bezoedeld worden. De kleurlooze chloorbariumoplossing

laat echter geen sporen op de bessen achter. — Ten slotte

blijft nog de vraag te beantwoorden of het gebruik van
met chloorbariumoplossing bespoten bessen ook schadelijk

zou kunnen zijn voor den mensch. Onderzoekingen zijn

hieromtrent niet genomen, doch men mag wel veronderstel-

len, dat de kans daarop al zeer gering is. Het chloorbarium is

n.l. lang niet zoo giftig als arsenicumhoudende praepa-

raten ; vandaar ook, dat het gebruik wordt aanbevolen ter

verdelging der bastaardrups tijdens den bloei der bessen-

struiken, om sterfte onder de bijen door vergiftiging te

voorkomen of althans tot een minimum te beperken. Ook
spoelt het chloorbarium gemakkelijk van de bessen af,

zoodat indien de bespuiting geschiedt een week of langer

voor den pluk, aan de bessen tijdens den pluk ongetwijfeld

nog slechts sporen chloorbarium zuUen aankleven.

Voor het gebruik worden de roode- of kruisbessen in

den regel eerst afgewasschen, zoodat de mogelijk nogaan-
wezige sporen chloorbarium in het waschwater oplossen.

Ook behoeft men niet bevreesd te zijn, dat door het ge-

bruik van jam, bereid uit met chloorbarium bespoten bes-

sen, vergiftigingsverschijnselen zuUen ontstaan, want bij de

bereiding van jam worden groote hoeveelheden kruisbes-

sen uit verschillende streken gelijktijdig verwerkt en

daarom kan slechts een zeer klein gedeelte atkomstig zijn

van aanplantingen waar men kort geleden heeft moeten
spuiten.

Het chloorbarium in een oplossing van IVs^/o isdusboven
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•

het gebruik van arsenicumpraeparaten te verkiezen le in

het geval dat men tijdens den bloei de bessen ter bestrij-

ding van de bastaardrups moet bespuiten, 2e indien een

bespuiting moet plaats vinden een week of langer v66r

den pluk der bessen. Een kortere tijdsruimte dan een week
tusschen het bespuiten en den pluk is niet aan te bevelen

en ook niet noodig, daar men met de bespuiting dan ook

die enkele dagen wel kan wachten.

H. Maarschalk.

0pm. De heeren Adema en de Vin, controleurs bij den

Phytopathologischen Dienst, vonden dit jaar de eerste

eitjes van de^bessenbladwesp respectievelijk in Zeeland op

19 April en in de Betuwe op 10 April. Rupsjes zijn op 19

April nog niet geconstateerd.
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B IJ B L A D.

RITNAALDEN EN BOONEN.

't Is nu een paar jaar geleden dat een tuinder mij vroeg

wat de oorzaak was of zou kunnen zijn dat zijn ge-

legde pronkerboonen zoo slecht opkwamen. Vooral op het

middengedeelte, het hoogste stuk, van het land was het

opkomen zeer slecht; op de uiteinden van den akker was
de stand redelijk.

Ik informeerde eerst eens wat voor zaadgoed hij ge-

bruikt had, of dat soms ook van minder goede kwaliteit

was geweest en of hij misschien op verschillende tijdstip-

pen de boonen in den grond gebracht had.

De boonen waren „puik" geweest en het „leggen" had

men op een dag gedaan.

Toen werd naar den aard van den grond gevraagd;

t perceel — zandgrond — was tamelijk hoog gelegen, een

paar jaar geleden was 't perceel vrij diep omgewerkt

om een groote hoeveelheid wortelonkruiden te kunnen

weg werken, want de vorige eigenaar had het land be-

dorven en verwaarloosd.

Op mijn vraag of de boonen, die niet opkwamen, soms

aangevreten konden zijn, of dat de droogte hier bepaald

de oorzaak van het wegblijven was, kon hij mij ook niet

inlichten. Om meer te weten te komen ging ik den stand

van zaken ter plaatse opnemen.

Het was juist zoo als hij had verteld, op de einden van

het perceel was de stand goed te noemen, op het midden-

gedeelte was niets te zien, althans niet boven den grond.

Toen ik bij de stokken, waar de boonen niet opgekomen
waren, in den grond de zaden ging zoeken, merkte ik al

spoedig dat het niet opkomen een gevolg was van de aan-

wezigheid van ritnaalden of koperwormen.

In elke pronkerboon hadden zich van die beestjes inge-
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vreten, soms maar een paar, echter bijna altijd veel meer.

Boonen, waarin zoo'n 8 ^ 10 van die diertjes huisden,

waren niet zeldzaam.

De tuinder snapte toen ook wel waarom ze niet konden

opkomen.

Opmerkelijk was het dat de vreetschade op het midden-

gedeelte van den akker zooveel grooter was dan aan de

afhangende uiteinden. Ik houd het er voor dat het verschil

in vochtigheid hiervan de oorzaak is geweest.

De kweeker vroeg mij toen: „Wat moet ik nu doen?

Want ik vermoed dat het niet voldoende zal zijn als ik

nieuwe boonen leg. Die zullen wellicht ook vervreten

worden." Ik heb hem toen aangeraden om 't volgende toe

te passen, waardoor 't mogelijk zou zijn een goed bestand

boonen te krijgen.

„0m te beginnen," zeide ik, „zoekt ge zooveel mogelijk

de eerst gelegde boonen met de daarin aanwezige koper-

wormen op, die vernietigd worden, en dan legt ge er op-

nieuw, en brengt dan tegelijkertijd een halven aardappel,

dien u aan een stokje steekt, een handbreedte diep in den

grond niet ver van de boonen af. Dien halven aardappel

gaat U eerst elken dag uit den grond halen en door een

nieuwen vervangen; na een week herhaalt U dit werk

om de twee dagen en dat houdt U vol zoolang ritnaalden

gevangen worden, want de koperwormen houden meer van

aardappels dan van droge boonen, ze zullen die laatsten

dus met rust laten, en wanneer U de ritnaalden nu iederen

keer bij het nazien van de aardappels vernietigt, dan kan

in zeer korten tijd veel goeds verricht worden.

Het stokje, dat we aan dien aardappel steken, dientalleen

maar om de plaats aan te wijzen, waar hij is ingegraven."

Zeer zorgvuldig heeft de kweeker een en ander uitge-

voerd ; een groote hoeveelheid ritnaalden werden gevangen

en hoe rotter de aardappel werd, hoe meer ritnaalden er

op afkwamen.
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De pronkers kwamen nu snel op. 't Gewas boonen werd

goed en gaf, niettegenstaande de pluk tengevolge van de vre-

terij eerst laat begonnen kon worden, nog een opbrengst van

ruim f5.00 per vierkante Rijnlandsche Roede. 't Volgende

voorjaar moesten weer pronkers gezet worden, nu echter

op een ander deel van het terrein, dat nog hoogerlagdan

het middengedeelte van het veldje van den vorigen zomer.

Ritnaalden waren daar ook zeker aanwezig.

't Vangen van die ritnaalden was wel een uitstekend

werk, maar nog al omslachtig; 't kon wel goed gedaan

worden wanneer de oppervlakte van het perceel niet te

groot was.

De kweeker zou gaarne een middeltje weten om de

vreetschade te voorkomen, dat was veel eenvoudiger.

Ik gaf toen in overweging om het zaad, voor het gelegd

werd, met petroleum te behandelen, door b.v. 1 L. zaad te

bevochtigen met een paar vingerhoeden vol van deze vloei-

stof. Wellicht dat de reuk van die petroleum voldoende

zou zijn om de kniptorlarven van het zaad af te houden.

Men heeft het gedaan en met zeer veel succes. Dit middel

vindt navolging; op 't oogenblik zijn er al heel wat boonen-

verbouwers, die het zaadgoed met petroleum bevochtigen,

wanneer ze 't op land moeten zaaien, waar gevaar voor

ritnaaldvreterij «bestaat.

K. Onrust.



GIETEN.

Eene plant of een plantendeel, dat niet genoeg water

kan opnemen, verwelkt. Dit komt doordat het door ver-

damping meer water kwijt raakt dan het opneemt. Het

watergehalte van de plant of van het plantendeel daalt dan

beneden het normale; de saprijke cellen verliezen zooveel

water, dat hare wanden verslappen, en zoo verslapt het

geheele plantendeel, dat zij samenstellen. Zoo'n verslapte

plant of verslapt plantendeel noemt men „verwelkf\

Verwelkte planten en plantendeelen kunnen, wanneer

hun weer water wordt verschaft, zich herstellen; maar
wanneer het waterverlies te sterk is geweest, dan komt

het niet meer tot een volledig herstel. Dan sterft of de

geheele plant of alleen die deelen, welke het sterkst ver-

welkt zijn, omdat zij de grootste hoeveelheid water uit-

wasemden, dat zijn de volwassen bladeren, terwijl de Stengel

en de jongste bladeren in leven blijven.

Dat verwelkte planten zich herstellen, kan worden ver-

oorzaakt doordat zij in staat worden gesteld, meer water

uit den grond op te nemen dan tot dusver; maar het kan

ook worden veroorzaakt doordat de verdamping vermin-

dert. Zoo ziet men vaak planten, die over dag verwelkt

waren, 'savonds weer frisch worden, omdat dan de be-

trekkelijke vochtigheidstoestand der lucht, tengevolge van

de daling der temperatuur, hooger wordt, waardoor de ver-

damping vermindert.

Het verwelken der planten wordt voorkomen of weer

opgeheven door de planten te begieten.

Het geeft echter niet veel wanneer men in droge tijden

zijne buiten staande planten elken dag een weinig begiet.

Veel beter is het, minder vaak te gieten, maar dan duchtig.

Eene duchtige begieting met eene flinke hoeveelheid water

doet dit laatste diep in den grond trekken, zoodat ook de
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zich dieper uitstrekkende wortels ervan kunnen profiteeren.

Verdeelt men echter eene matige hoeveelheid water, die

gebruikt wordt, over eenige dagen, dan bevochtigt men
alleen de bovenste lagen van den grond, die het water

spoedig weer door verdamping verliezen. Bepaaldelijk diep

wortelende gewassen, zooals heesters, moeten, zij het ook

niet zoo heel vaak, duchtig worden gegoten, zal het ge-

was er iets aan hebben.

De planten moeten niet over dag worden gegoten, wan-

neer de zon fel schijnt; in de eerste plaats omdat een groot

gedeelte van het water dan spoedig weer zou verdampen;

maar ook omdat de op de bladeren neergevallen water-

druppelsals eene lens werken, dus de invallende zonnestralen

naar elkaar toehalen in een op of in het blad gelegen

brandpunt, zoodat het blad op die plaats door de groote

hitte gedood wordt. Even als men met behulp van een

brandglas de tabak in een pijp aan 't gloeien kan maken,

zoo verbrandt men op zonnige plaatsen de bladeren, wan-

neer men door begieting bij fellen zonneschijn maakt dat

er waterdroppels op de bladeren komen te liggen. Men
veroorzaakt dan zoogenaamde „brandvlekken."

Als de lucht erg betrokken is, kan men ook wel overdag

gieten, maar 's avonds gieten verdient de voorkeur. 's Mor-

gens vroeg gieten is in 't algemeen ook niet aan te be-

velen; want dan kunnen er, als later de zon opkomt, nog

wat druppels op de bladeren liggen, zoodat er brandvlekken

ontstaan; en in ieder geval verdampt dan veel water ten-

gevolge van de bestraling van den grond door de zon.

In droge tijden giete men dus 's avonds, en men gebruike

iederen keer groote hoeveelheden water. Doet men dat, dan

is elken dag gieten gewoonlijk zelfs in zeer droge tijden

niet noodig.

Hier mogen nog eenige opmerkingen over het gieten van

kamerplanten eene plaats vinden.
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Potplanten, die in den winter in eene onverwarmde kamer

staan, bepaaldelijk op plaatsen, waar de zon ze rechtstreeks

kan beschijnen, ziet men dikwijls verwelken zonder dat

gieten ook maar eenigszins helpt. De zaak is deze : de op-

neming van water door de wortels wordt minder, naarmate

de temperatuur daalt. Reeds bij eene bodemtemperatuur

van 3^ tot 5° C. (boven nul) nemen vele planten niet meer
zooveel water op, dat de verdamping zou kunnen worden
goed gemaakt, zoodat zij reeds bij deze temperatuur van den

grond moeten verwelken. Of men dan al giet, het helpt

niets, want de wortels nemen toch geen water op, of

althans geen voldoende hoeveelheid. In zoo'n geval komt

de zaak vanzelf terecht, wanneer men de plant in eene

verwarmde kamer overbrengt, of den pot een tijd lang

plaatst in eenen bak met warm water.

Bezitters van kamerplanten handelen soms op zeer

onoordeelkundige wijze met deze planten. Zij meenen vooral

te moeten zorgen, dat deze genoeg water krijgen, maar

zij geven ze intusschen veel te veel. Elken dag gieten zij,

zoodat de grond doornat wordt, en men het water er uit

kan drukken. Op die wijze worden al de holten in den

grond met water gevuld, en de lucht wordt er aldus geheel

uit verwijderd, zoodat de plant niet meer met hare

wortels kan ademhalen. Daardoor sterven de wortels,

die weldra in rotting overgaan, terwijl de grond verzuurt.

Natuurlijk gaan de planten, welker wortels gestorven

zijn, dood.

Onder in een bloempot bevinden zich een ofmeergaten,

waardoor het overtollige water wegloopt, tengevolge waar-

van in sommige gevallen het te veel gieten nog niet z66-

veel bezwaar oplevert als men verwachten zou. Maar door-

gaans is de bloempot geplaatst in een schoteltje van por-

celein of aardewerk, of wel de bloempot is omhuld door

een sierpot van porcelein of metaal, waarin zich het over-

tollige water verzamelt. Wanneer aldus het overtollige
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water niet kan wegloopen. dan zal men door te veel gieten

zonder twijfel vroeger of later de wortels der planten doen

afsterven.

Wil men toch den bloempot, waarin de plant staat, in

een sierpot zetten, dan doet men goed, op den bodem
van dezen laatste vier even hooge houten klosjesof kurken

te plaatsen, en op deze den bloempot neer te zetten, opdat

het te veel gebruikte water onder uit den bloempot kan

wegloopen. Natuurlijk moet dan toch niet zooveel gegoten

worden, dat het water in den sierpot tot aan den bodem
van den aarden bloempot stijgt.

Het behoeft geen betoog, dat over 't algemeen planten

met bladeren, die eene groote oppervlakte hebben, waar-

door zij sterk uitwasemen, meer moeten worden gegoten

dan planten met bladeren, die naar verhouding weinig uit-

wasemen. Planten, die van nature op zeer drogen grond

groeien, en in verband daarmee dikke bladeren of Stengels

hebben, waarin zich veel water ophoopt (Cactussen, Sedums,

Sempervivums, Echeveria's) moeten in 't algemeen weinig

worden gegoten; slechts in den tijd, waarin zij bloeien,

hebben zij voor de ontwikkeling van bloemstengels, bloem-

knoppen en bloemen meer water noodig: dan moeten zij

dus ook meer water ontvangen.

Aan planten, die van nature op vochtige plaatsen groeien,

zooals varens, kan men meer water geven dan aan ander e

planten.

Nu nog lets over het gieten' van bezaaide akkertjes.

Wanneer men zaad heeft uitgezaaid, en het blijft lang

achtereen droog weer, zoodat de grond zeer droog wordt,

dan kiemt het zaad niet. Soms wil men het ontkiemen be-

spoedigen, door nu en dan het lapje grond, waar zaad is

uitgezaaid, te begieten.

Dit nu is af te keuren. Zaden, die volkomen gaaf zijn,

kunnen in den drogen grond tijden lang onveranderd blijven
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liafgen, en gaan tot kieming over wanneer door inmiddels

gevallen regen de grond eene voldoende hoeveelheid water

heeft ontvangen.

Maar is de kieming eenmaal begonnen, dan kan het zaad

niet zonder water in leven blijven; het zich ontwikkelende

kiemplantje moet over water kunnen beschikken, anders

gaat het dood.

Is men dus eenmaal begonnen een lapje grond te begieten,

waar men heeft gezaaid, dan moet men, zoolang het niet

behoorlijk regent, voortgaan met geregeld te gieten tot de

kiemplantjes zich flink hebben geworteld.

Daar het allicht gebeurt, dat men wel eens een keer

met gieten overslaat, is het in 't algemeen veiliger, bezaaide

lappen grond niet te gieten, en maar geduld te hebben tot

er regen valt en de kieming zonder gieten plaatsgrijpt.

Wil men een bezaaid lapje grond toch gieten, dan legge

men er een rietmat ov^er heen, om de verdamping van het

water tegen te houden; de grond blijft dan vochtig, en

men kan met minder gieten volstaan. Als de plantjes zijn

opgekomen moet men natuurlijk de rietmat er af nemen,

maar toch nu en dan blijven gieten.

J. RiTZEMA Bos.
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KOOLVLTEGSCHADE VOORKOMEN.

De teelc van vroege bloemkool is een eenigszins gevaar-

lijke cultuur, omdat in het voorjaar van de planten als ze

op het veld gebracht zijn, er verschillende malen vele ver-

ongelukken door allerlei omstandigheden.

Vooral door de koolvliegmaden en het zwart worden van

het stammetje juist boven den grond verliest de tuinder

in veel gevallen een groot deel van de vroege bloemkool.

Gewoonlijk zal, als de bodem en het weer het toelaten,

in Feb. en Maart begonnen worden met het uitplanten.

Men gebruikt daarvoor dan weeuwen, welkegedurendeden

winter onder koud glas, nagenoeg vorstvrij, overgehouden

werden.

Om weeuwen te kweeken zaait men in Sept. en ver-

speent de plantjes later in den vollen grond van een bak.

Soms wordt dit verspenen nagelaten en ziet men den

tuinder eenvoudig glas leggen over het zaaibed. Dit geeft

besparing van arbeidsloon maar groot verlies aan planten,

bovendien krijgt men meestentijds slappe, weeke planten,

Wanneer de planten in het voorjaar een beetje ruw
worden opgetrokken, dan duurt het na het uitplanten een

heele tijd voor ze aangegroeid zijn.

In dergelijke hoeken bloemkool zien we vrij regelmatig

veel planten te gronde gaan, — vooral bij koud en ^at weer
— tengev^olge van koolvliegaantastingof er ontstaan zwarte

zieke plekken boven den wortelhals aan het stammetje.

Met behulp van de koolkragen kan de koolvliegschade

voorkomen worden, wanneer het aanleggen van die kragen

op de juiste manier gedaan wordt en als men ze, als ze

eenmaal aangelegd zijn, maar goed zuiver houdt.

Het zuiver houden van de kragen doen de meeste ver-

bouwers niet goed en dit is toch zeer noodzakelijk.
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Ook het omleggen moet secuur gedaan worden; de

kragen moeten goed sluiten. Dit laat ook vaak veel te

wen^chen over.

De telers van de vroege kool op onze zandbodems hebben

nu al wel de overtuiging dat het goed zuiver houden en

sluitend leggen van de kragen beslist noodig is.

Gewoonlijk zijn de weersomstandigheden in het voorjaar

niet bevorderlijk voor het aangroeien van uitgeplante kool,

vooral niet als de planten bijna zonder wortels naar het

veld gebracht zijn.

lets anders is het met extra bewortelde planten. Om die

te hebben zuUen we de bloemkool in plaats van ze in den

vollen grond van een bak te verspenen moeten oppotten.

Gewone stekpotjes kunnen hiervoor gebruikt worden ; beter

is het een beetje grooteren pot te nemen.

Dit jaar is het voordeelige van de pottenteelt weer ge-

bleken op den tuin van den heer F. van Mansfeld te

Bergen op Zoom.

Op een gedeelte van het veld waar geen koolkragen zijn

aangelegd, vielen enkele planten door koolvliegmadevreterij.

Wat stand betrof, was de bloemkool, op dezen tuin, veel

beter dan op de andere tuinen in die omgeving.

Het overwinteren van bloemkoolweeuwen in potten is al

eenige jaren geleden door Prof. A. M. Sprenger op den

Proeftuin te Maastricht toegepast en later is het ook op

andere tuinen geprobeerd. Steeds kon men van die bloem-

kool eertDOgsten dan van de gewoon verspeende, maar bo-

vendien was er zeer weinig verlies door koolvliegmade

beschadiging.

De planten, welke met de potkluit uitgeplant worden,

kunnen direct doorgroeien ; dit is niet het geval bij de in

den vollen grond van de bak verspeende exemplaren. Het

wortelgestel hiervan is beschadigd en moet zich eersther-

stellen voor er van verder groeien sprake kan zijn.

De koolvliegen zullen de eieren even goed aan de in



27

pot gekweekte planten deponeeren als aan de anderen, maar
daar bij de eersten het wortelgestel groot en bij de anderen

niet van beteekenis is, zuUen de laatsten een totaal kaal-

gevreten wortelpin vertoonen, terwijl de potplanten oogen-

schijnlijk geen schade ondervinden.

Niettegenstaande het voordeelige van het overhouden

van bloemkoolweeuwen in pot reeds verschillende malen

is aangetoond, wordt dit door de tuinders — althans in

Noord-Brabant — weinig of in 't geheel niet gedaan.

Denkelijk komt dit, ortidat men tegen het oppotten opziet.

Vele telers hebben bovendien niet over potten te be-

schikken; terwijl men voor het overvvinteren van een be-

paald aantal planten in pot heel vvat meer ruimte noodig

heeft dan wanneer men diezelfde planten in den voUen

grond verspeend onder glas overhoudt.

Toch lijkt mij het overhouden van bloemkool in pot van

zeer veel belang, niet alleen met het oog op het vroeg

gereed hebben van het product in den voorzomer, maar
ook omdat we dan sterke planten hebben, voorzien van

een groot wortelgestel, waaraan de vreterij van de kool-

vlieglarven niet die schade kan doen, welke zij aan de

verspeende exemplaren veroorzaakt.

Het gebruik van koolkragen ook voor deze kool zal dan

toch ook nog steeds aanbeveling verdienen.

K. Onrust.



BESTRIJDING VAN DE BESSENBASTAARDRUPS.

In het Bijblad van de derde aflevering van den loopende

jaargang heeft de Heer Maarschalk het gebruik van eene

11/3 procentige oplossing van chloorbarium ter bestrijding

van de bessenbastaardrups in de kruisbessenstruiken boven

dat van arsenicumhoudende praeparaten aanbevolen:

lo. in het geval dat men tijdens den bloei de struiken

moet bespuiten en

2o. wanneer de bespuiting betrekkelijk kort (maar toch

altijd nog minstens eene week) v66r den pluk der bessen

moet plaats grijpen.

Het gebruik van chloorbarium voor het boven vermelde

doel werd dan ook onder de genoemde omstandigheden door

den Heer Maarschalk en ook door andere wetenschap-

pelijke ambtenaren aan het Instituut voor phytopathologie,

aanbevolen. Zoo ook aan Pater Leonardus, Passionist, te

Diepenbeek (Belgisch Limburgj. Deze schrijft mij thans het

volgende: „Naar aanleiding van Uw geeerd schrijven van

den 24sten Maart j.l. over de bestrijding der bessenrupsen,

en wel vooral der rupsen van de stekelbessen, hebben wij

gebruikt de oplossing van IV2 K.G. chloorbarium op 100

Liters water. De uitslag is volkomen geweest. Ik wil er

U tegenwoordig mijn oprechten dank voor aanbieden ....

Dit bestrijdingsmiddel is gemakkelijker te gebruiken dan

rupsenpoeder, en het goed gevolg der verdelging der

rupsen is hetzelfde.''

•
J. RiTZEMA Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEK-
TENKUNDIGE) VEREENIGING

TIJDSCHRIFT OVER
PLANTENZIEKTEN

ONDEB BEDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS

ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG

MET ELF PLATEN

Het Tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar a f 4.00

;

voor het Buitenland a f 5.00.

Betalingen aan Dr. H. J. Calkoen, Penningmeester der

NederlandsehePhytopathologische(Plantenziektenkundige)

Vereeniging, ,,De Peppel", Dieren.

(Afzonderlijke afleveringen worden niet verstrekt).

GEDRUKT BIJ: H. VEENMAN, WAGENINGEN — 1920





INHOUD.

Biz.

J. RiTZEMA Bos. Bij den aanvang van den 26sten jaar-

gang 1

Mededeeling van den Phytopathologischen Dienst:

T. A. C. ScHOEVERS. Ziekten van aardappelknoUen ... 5

Bericht van den Phytopathologischen Dienst

:

Bespuiting van perzik en druif met carbolineum 21

Vlugschrift van den Phytopathologischen Dienst

:

W. B. L. Verhoeven. Zaaigraanontsmetting 24

J. RiTZEMA Bos. De gestreepte dennenrups 1 28

K. Volkersz. lets over plaatselijk onderzoek van bloem-

bollenziekten 61

J. RiTZEMA Bos. De gestreepte dennenmps II (slot).... 71

H. LiNDEMAN. Een hernieuwd pleidooi voor den mol 105

Bericht van den Phytopathologischen Dienst

:

Bestrijding van schurftziekte bij appelen en peren.... 108

Th. J. DE ViN. Een waarneming betreffende de pimpelmees

(Pants coeruleus) 109

J. RiTZEMA Bos. Rfectificatie 110

H. W. Heinsius. Boekbespreking : Prof. Dr. J. Ritzema
Bos en T. A. C. Schoevers, ,,Ziekten en Beschadigingen

der Landbouwgewassen", le deel, 4e druk Ill

J. RiTZEMA Bos. Aanteekeningen bij mijn artikel over de

gestreepte dennenrups 113

J. RiTZEMA Bos, Boekaankondiging : J. Kok, Plantkunde,

8e druk, Bemestingsleer, lOe druk, Veeteelt, 2e druk,

Vijanden van landbouwgewassen, 2e druk 115

H. J. Calkoen. Mededeeling van den penningmeester . . . 117

E. VAX Slogteren. De nematoden-bestrijding in de bloem-

bollenstreek I 118

H. W. Heinsius. Verslag van de algemeene vergadering

der Nederlandsche Phytopathologische Vereeniging te

Utrecht op 9 April 1920 140

J. F. VoGEL. Over bet bestrijden van den nonvlinder. . . . 146

Mededeeling van den Phytopathologischen Dienst

:

W. B. L. Verhoevex. Plantenziekten, warmede reke-



/a

Biz.

ning moet worden gehouden bij de veldkeuring 149

E. VAN Slooteren. De nematoden-bestrijding in de bloem-

bollenstreek II 161

Bericht van den Phytopathologischen Dienst

:

Bestrijding van de aardappelziekte 172

J. Leendertz Czn. Eene Botrytis-ziekte op roode bessen

en rabarber 173

J, RiTZEMA Bos. Mededeeling 176

E. VAN Slooteren. De nematoden-bestrijding in de bloem-

bollenstreek III (slot) 177

J. Ritzema Bos. Trametes Pini Brot (Fr.), een voor de

dennen hoogst gevaarlijke zwam, thans ook in Neder-
land aangetroffen i\i»u. U. 189

J. Ritzema Bos. Mijn afscheid uit mijn ambtelijke be-

trekking 193

J. Ritzema Bos. Aan de donateurs en leden der Neder-

landsche phytopathologische (plantenziektenkundige)

vereeniging 197

H* A- A. van der Lek. Een ongewoon geval van aantas-

ting door meeldauw 199

C. A. L. Smits van Burgst. In Nederland waargenomen
parasieten van de gestreepte dennenrups 201

T. A. C. Schoevers. Nieuwe ziekten, waarop gelet moet
worden : bij boonen 208

T. A. C. Schoevers. Wintervlinderbestrijding 212

M. de Koning. Plantenziekten en vreemde houtsoorten. 213
J. Ritzema Bos. Bestrijding van de zoogenaamde „Witte

Roest" der schorzeneeren, veroorzaakt door Cystopus
Tragopogonis (Persoon) Schroet 216



Op 24 Augustus j. 1. werd, naar aanleiding van mijne aanstaande

aftreding als Hoogleeraar en Directeur van het Instituut voor Phyto-

pathologie, in het gebouw der Ned. Heidemaatschappij aan mijne

vrouw en mij door een Comite onder de niedewerking van een groot

aantal personen in Nederland en Ned. Indie mijn portret aangeboden.

Bij de uitreiking was de zaal geheel door belangstellenden gevuld,

en ook Z. K. H. Prins Hendrik deed ons de groote eer aan, daarbij

tegenwoordig te zijn.

De Voorzitter van het Comite, Prof. Dr. H. Blink, richtte het eerst

het woord tot ons en bood het welgehjkende portret aan. Daarna

spraken Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, waarnemend Voorzitter

van het Ned. Lanb. Comite en Voorzitter der Geld. Ov. Mij. v.

Landb., Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys de Beerenbrouck, President-

commissaris van de Ned. Heidemaatschappij, Prof. Dr. J. C H.

DE Meyere te Amsterdam, Dr. J. Th. Ottdemans, Voorzitter der

Ned. Entomologische Vereeniging, Dr. H. J. Calkoen, Penning-

meester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Prof. Dr. D.

VAN GuLiK, Rector Magnificus der Landbouwhoogeschool, en Jhr.

G. F. VAN Tets, Voorzitter van de Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant-

kunde, waardeerende woorden tot mij.

Ik betuig hierbij aan alien, die ons een bewijs van hunne sympathie

hebben gegeven, onzen hartelijken dank en veroorloof mij, hun hierbij

aan te bieden een afdruk van de door mij aan 't slot van de plech-

tigheid gehouden toespraak.

J. RiTZEMA Bos.
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Dames en Heeren!

Waar mijn leeftijd mij noopt, weldra afscheid te nemen van mijne
ambtelijke loopbaan, zijt Gij zoo vriendelijk geweest, hierheen te

komen om mij in tegenwoordigheid van mijne vrouw, mijn zoon en
verdere familieleden en vrienden, een bewijs van Uwe sympathie te

geven. Ik wist wel dat er velen in ons land zijn, die mij een goed hart
toedragen, en die de veeljarige werkzaamheid, waaraan ikmijnkrach-
ten heb gewijd, waardeeren. Maar wat ik thans ondervind, gaat mijne
verwachting ver te boven. Allen, die daartoe hebben meegewerkt,
bied ik, ook namens mijne vrouw en mijn zoon, onzen hartelijken dank.
In de eerste plaats hartelijk dank voor de aanbieding van mijn

door Mevr. Carbin—Gips geschilderd portret. Bijzonder stel ik op
prijs, dat dit kostbare geschenk niet alleen wordt aangeboden aan mij,

maar ook aan mijne vrouw, die meer dan 39 jaren lief en leed met mij

heeft gedeeld, en die mij in zooveel zaken eene trouwe hulpe was.
En dat het portret na onzen dood aan de Landbouwhoogeschool zal

komen, om daar eene plaats te vinden in de aula of de senaatskamer,
dat is geheel in onzen geest. Ik ben van 1869 af bij het landbouw-
onderwijs werkzaam geweest. Ik heb gedurende 51 jaren onderwijs
gegeven: niet alleen aan leerlingen op de school, maar ook aan practici

op de akkers, in de kweekerijen en tuinen, in de bosschen, en ook in

dorpsherbergen. Ik heb steeds naar raiijn beste weten ertoe meegewerkt
om de Rijkslandbouwschool, die zich later tot Hoogeschool heeft ont-

wikkeld, groot te maken. Dat mijn portret daar later zal komen te

hangen, heeft onze voile sympathie.
Het is mij een bijzonder voorrecht, U hier te zien, Mevrouw Carbin—

Gips, de kunstenares, die mijn uitstekend gelijkend portret heeft
geschilderd. Niet alleen Uwe uitnemende gaven en Uw ernstig werken
hebben wij leeren waardeeren; mijne vrouw en ik hebben U ook als

mensch leeren hoogachten en vriendschapsbanden met U gesloten.

Het doet ons zeer veel genoegen, dat ook Uw echtgenoot en Uw vader
hier aanwezig zijn, en kunnen genieten van het groote succes van hun
vrouw en dochter.
En wat zal ik tot U zeggen, beste vriend Blink! Gij en Uwe vrouw

en mijn vrouw en ik hebben elkaar reeds 25 jaar lang elkaars trouwe
vrienden kunnen noemen. Wij weten welk een groot aandeel Gij gehad
hebt in de totstandkoming van deze huldiging, en welke moeite Gij

U hebt gegeven voor het welslagen daarvan. Tot dit laatste heeft ook
mijn langjarige vriend en medebestuurder der Nederl. Phytopatholo-
gische Vereeniging, Dr. Calkokn, onder voor hem moeilijke omstan-
digheden, krachtig medegewerkt. Aan U beiden en aan het geheele
Uitvoerend Comity en aan de grootere Commissie onzen hartelijken
dank. In "t bijzonder noem ik hier nog mijn vriend Lovink, die aan
deze huldiging zoo'n krachtigen stoot heeft gegeven. Nog langer dan
met de familie Blink waren mijne vrouw en ik met hem en zijne

vrouw, ja met het geheele gezin, zeer bevriend. Wij deelden elkaars
lief en leed.

Met innige blijdschap zien wij hier vele Wageningsche vrienden
en collega's, voor een gedeelte met hunne echtgenooten en verdere
huisgenooten. Onder hen zijn er sommigen, met wie mijne vrouw
en ik lange jaren op de meest vriendschappelijke wijze omgingen;
ik noem in 't bijzonder de families Pitsch, Broekkma, te WechJil,
Reimers, Berkhout. Hartelijk dank dat Gij hierheen gekomen zijt op
dezen voor ons zoo gelukkigen en toch ook zoo weemoedigen dag!



Dank ook aan al die coUega's, wier steun ik bij raijn werk herhaaldelijk
mocht genieten.

Mijn vriend en oud-leerling Van Lonkhuyzen bedank ik ten zeerste

voor de groote moeite, die hij zich heeft gegeven om alles in dit

voor de plechtigheid welwillend afgestane gebouw voor deze gelegen-
heid in gereedheid te brengen.
En Gij alien, Mijne Heeren, die zoo vriendelijk waart, zeer waar-

deerende woorden tot mij of tot ons te richten, — hartelijk dank voor
wat Gij gesproken hebt.

Ik kan U niet alien afzonderlijk beantwoorden. Gij hebt in wel-
willende overdrijving mijne verdiensten zeer vergroot. Een niet gering
gedeelte van de hulde, mij thans gebraeht, breng ik over op mijne
trouwe medewerkers, in 't bijzonder op hen, die een aantal jaren
meer speciaal onder mij werkzaam waren: nxijne vrienden Schoevers,
Maarschalk en Dr. Van Slogteren. Maar ik denk hier niet alleen

aan mijne wetenschappelijke medewerkers; ook aan de ijverige admi-
nistratrieve ambtenaren en aan mijne vlijtige en vTiendelijke schrijf-

sters; ook aan de amanuenses en bedienden. Evenmin als er in de
groote maatschappij een schakel uit het geheel kan worden gemist,
evenmin kan dat in eene inrichting als die, aan welker hoofd ik

gestaan heb. Een bijzonder woord van dank aan den amanuensis-
concierge Smit en den ehef-tuinman Piepek, die mij bijkans dage-
lijks ter zijde stonden.
Tot 1 Juli 1919 stond ik ook aan het hoofd van den phytopatholo-

gischen dienst, die op mijn advies in 1899 is tot stand gekomen en
later gewijzigd. Ik heb in al dien tijd de groote toewijding van de
controleurs bij dien dienst ten zeerste leeren waardeeren. Hun getal

was aanvankelijk klein; zij hadden dus zeer veel werk te doen en had-
den met geen geringe moeilijkheden te kampen. Ik heb er steeds voor
gestreden, hun aantal te vergrooten en hunne positie en hun salaris

te verbeteren. Maar dat ging niet altijd gemakkelijk. Xa de afsplitsing

van den phytopathologischen dienst heeft de Regeering veel grootere
sommen voor dezen dienst beschikbaar gesteld, en is ook de positie

van het technisch personeel verbeterd. De samenwerking met de
controleurs blijft altijd bij mij in aangename herinnering.

Veel steun en medewerking heb ik ook ondervonden van de Direc-
teuren en het verdere personeel der R. Landbouwproefstations, van
den Inspecteur en verder personeel van het Staatsboschbeheer, van
den Directeur en de ambtenaren der Ned. Heidemaatschappij, en
niet het minst ook van de Rijks land- en tuinbouwleeraren. Aan alien
mijn hartelijken dank.

Evenzeer aan den Bibliothecaris en den Administrateur der Land-
bouwhoogeschool.

In mijn ambtelijk leven heb ik echter niet uitsluitend medewerking
en vriendschap ondervonden, maar ook verdriet: tegenwerking en
zelfs laster bleef mij niet gespaard. Daarom te meer doet het mij goed
thans aan t einde van mijne ambtelijke werkzaamheid te mogen er-

varen, in welke mate vele, zeer vele personen in den lande mijne
werkzaamheid en mijn persoon hebben gewaardeerd.

Ik heb steeds getraeht, de belangen van den land-, tuin- en bosch-
bouw, op het gebied, dat ik beai-beidde, naar mijn beste weten en naar
mijne krachten te bevorderen. Dat was het einddoel van mijn strev^en.

Maar gemakkelijk ging dat niet. Vele van mijne jongere collega's
zullen zich moeilijk kunnen voorstellen, hoe wij jaren lang te Wage
ningen hebben gewerkt. Van adsistenten was geen sprake. Jaren lang
beschikte ik met twee collega's samen over een amanuensis. Toen
ik mijne aaltjesonderzoekingen begon, moest ik daarvoor een klein
lapje grond van een collega afbedelen; en ik heb zelf maar dien grond
omgespit, omdat ik in afzienbaren tijd niemand kon krijgen, die het
voor mij deed. De salarissen waren zoo gering, dat wij er wat bij

moesten verdienen, bijv. door jongelui in huis te nemen, die ook al



y^eer zorg en werk meebrachten. Wij moesten vele uiteenloopende
vakken doceeren, en hadden vele lesuren. Toch heb ik daarbij tevens
nog ten bate van den land-, tain- en boschbouw gewerkt. Een acht-

urigen werkdag heb ik trouwens nooit gekend! Maar de arbeid is inij

aitijd een zegen geweest.
Heb ik aan de praktijk der bodemkiiltuur eenige diensten kunnen

bewijzen, — aan den anderen kant heb ik van de praktische land-

tuin- en boschbouwers onnoemelijk veel geleerd. Ik bied hun daarvoor
mijn hartelijken dank.

Bij mijn werk voor de praktijk heb ik ook de wetenschap gediend.
Ook wat ik in die richting deed, heeft waardeering gevonden, niet

het minst bij de vakgenooten in 't buitenland. —
Op tweeerlei wijze kan men de wetenschap beoefenen: zuivere

wetenschap beoefent hij, die zijne onderzoekingen doet uitsluitend oni

de geheimen der natuur of van het menschenleven te ontsluieren,

om de wetten te vinden, die in het heelal heerschen. Toegepaste weten-

schap beoefent hij, wiens onderzoekingen in de eerste plaats geschie-

den met het doel, het stoffelijk of geestehjk geluk van de mensch-
heid of van bepaalde groepen van menschen te verhoogen. Er is

tusschen zuivere wetenschap en toegepaste wetenschap geen verschil

in methode, maar wel verschil in het doel, dat de beoefenaar der
wetenschap voor oogen heeft.

Wanneer echter de beoefenaar der wetenschap niet in de eerste

plaats werkt of uit zuivere dorst naar waarheid, of met de bedoeling,
anderen te helpen, — maar als het eerste doel van zijn streven is:

beroerad te worden of een mooie positie te verwerven, — dan wordt
de verheven wetenschap door hem verlaagd tot een gewoon bedryf,
dat wordt uitgeoefend om winst te behalen. Handel en winstbejag
zijn nuttig en noodig. Maar Jezus duldde geen handel in den tempel,
gewijd aan den dienst van den Allerhoogste; evenmin behooren winst-
bejag en zucht naar roem thuis in den tempel der wetenschap, die

per slot van rekening toch ook aan den dienst van den Almachtige
gewijd is. Jacht naar roem geeft vaak aanleiding, dat nog volkomen
onrijp werk wordt geplubiceerd, tot schade en voor de wetenschap
en voor de praktijk. Jacht naar eene mooie positie kan zoo ver gaan,
dat men door allerlei middelen gaat trachten, een ander van zijne

plaats te dringen om die zelf in te nemen.
De ware wetenschap, zuivere of toegepaste, heeft geen nevenbedoe-

lingen; zij kent geen trots; zij is bescheiden, want het zal hier aitijd

blijven: „Wij kennen ten deele en wij profeteeren ten deele." Goethe
zegt volkomen terecht: „Ins Innre Natur dringt kein geschaffner
Geist." —
Wanneer ik, mijne hoorderessen en hoorders, iets geweest ben voor

de wetenschap en vooral iets geweest ben voor het belangrijke ge-

deelte van ons volk, dat zich wijdt aan de bodemkultuur, — wanneer
ik, als mijn aardsche loopbaan zal zijn voleindigd, misschien een flauw
voetspoor mocht hebben nagelaten in het zand van den tijd, -— dan
is dat niet mijne verdienste. De eigenschappen, die mij instaatstelden,
te doen wat ik gedaan heb, heb ik mij zelven niet gegeven; ik heb er
alleen maar gebruik van gemaakt. Niet mij de eer: Soli Deo gloria.

Moet ik dus den lof afwijzen, die mij heden in zoo ruime mate is

toegezwaaid, — de bewijzen van sympathie, die de mijnen en ik

heden mochten ontvangen, verwarmen onze harten. Ook namens mijne
vrouw en mijn zoon, namens broers en zusters en verdere familie,
hartelijk dank voor dezen onvergetelijken dag! Moge het U alien
goed gaan: — mogen land-, tuin- en boschbouw bloeien, moge het
landbouwonderwijs in al zijne vertakkingen tot steeds meer ont-
wikkeling komen; en moge dat alles strekken tot heil van ons dier-

baar Vaderland!
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BIJ DEN AANVANG VAN DEN 26sten JAARGANG.

Bij gelegenheid van de afsluiting van den 25sten jaargang

waren mijne medebestuurders zoo vriendelijk eenige hartelijke

woorden tot mij te richten voor de zorgen, door mij gedurende
25 jaren aan ons Tijdschrift besteed. Voor die waardeerende
woorden betuig ik hun mijnen dank. Weerkeerig wil ik hier

mijnen vriendelijken dank brengen aan mijne medebestuurders

voor de toewijding waarmee en de aangename wijze waarop
zij steeds met mij hebben samengewerkt tot bereiking van het

doel dat wij ons stellen, n.l. de belangen van alle takken van
bodemkultuur te bevorderen door kennis van de ziekten en

plagen onzer kultuurgewassen en van de wijze van voorkoming
en bestrijding van deze in ruimen kring te verbreiden.

In de tweede plaats wil ik hier een woord van dankbare hulde

brengen aan de nagedachtenis van den Heer G. Staes te Gent,

die met mij het Tijdschrift redigeerde van 1895 tot 1904, en die

00k nog daarna van zijne groote belangstelling blijk gaf, door

aan onze Vereeniging jaarlijks eene som van frcs 50 te doen
toekomen. Helaas heeft hij de bevrijding van zijn vaderland

niet mogen beleven ; hij is gedurende den oorlog gestorven. —
Ten slotte een hartelijk woord van dank aan de trouwe mede-

werkers, aan wie het te danken is, dat het Tijdschrift in den
loop der jaren in omvang is toegenomen en in gehalte is ver-

beterd; 00k aan den tegenwoordigen uitgever en drukker, den

Heer H. Veenman alhier, met wien ik steeds op aangename
wijze samenwerkte en die voor eene nette uitgave zorgde.

Ik meen te kunnen zeggen, dat het Tijdschrift steeds eene

nuttige lektuur heeft geboden, niet alleen voor den beoefenaar



der natuiirwetenschappen maar ook, en vooral, voor icder, die

zich met den praktischen landbouw, den tuinbouw of den bosch-

bouw bezig houdt; terwijl ook iedere bezitter van een landgoed

of een tiiin er voor zich zelven zoowel als voor zijnen tuinbaas

of boschbaas veel in kon vinden, waarvan de kennis voor hen

van nut kon wezen.

Toch komt het Tijdschrift nog bij lange na niet in genoeg han-

den. Daarom zijn er maatregelen genomen om het nog beter

aan zijn doel te doen beantwoorden en het in ruimeren kring

te verspreiden. Daartoe is eene geregelde samenwerking met
den phytopathologischen dienst tot stand gebracht. Door de

aan dezen dienst verbonden controleurs en door zijne talrijke

over het geheele land verbreide correspondenten wordt de phy-

topathologische dienst geregeld op de hoogte gehouden met de

verschillende ziekten en beschadigingen van kultuurgewassen,

welke zich in de onderscheiden streken van Nederland vertoonen,

terwijl onder leiding van de hoogere ambtenaren van dezen

dienst stelselmatig proeven worden genomen omtrent de be-

strijding van de belangrijkste plantenziekten en schadelijke die-

ren. Door geregelde medewerking van den phytopathologischen

dienst zal dus het Tijdschrift in iedere aflevering of althans in

verreweg de meeste afleveringen iets kunnen geven, dat van
actueel belang is op het gebied van de ziektenleer der planten

en de bestrijding van ziekten en plagen van kultuurgewassen.

Wei werkten ook vroeger verschillende ambtenaren van den
phytopathologischen dienst aan het Tijdschrift mee, maar van nu
af zal eene geregelde medewerking plaatsvinden. — Ook zal, als

de ruimte het toelaat, nu en dan een overzicht worden gegeven
van de belangrijkste in den laatsten tijd in het buitenland ver-

schenen literatuur op plantenziektenkundig gebied. Dit is niet

alleen voor de wetenschappelijkebeoefenaren der plantenziekten-

leer en der biologische wetenschappen van belang, maar ook
voor den praktischen land-, tuin- of boschbouwer, en voor ieder,

die een grooter of kleiner landgoed, of ook maar een tuin bezit.

Ook ziekten en plagen, die tot dusver hier nog niet voorkomen,
verbreiden zich soms later over ons land.

Het Tijdschrift, dat tot dusver om de twee ma&nden ver-

scheen, zal in 't vervolg maandelijks uitkomen, zoodat op wat
op een gegeven tijdstip van actueel belang is, ook dadelijk de

aandacht kan worden gevestigd.

Het formaat van het ,,Tijdschrift over Plantenziekten" is met
het oog op de bij te voegen platen eenigszins vergroot. Deze
eerste aflevering wordt in ruime mate verspreid onder personen

en corporaties, die tot dusver nog met als lid of donateur tot



onze Vereeniging waren toegetreden, in de hoop, dat velen zich

zuUen aanmelden.

Evenals vroeger zuUen platen en figuren in den tekst, waar
het noodig is, worden bijgevoegd. Echter zal ik mij wegens de
groote kosten, welke zoodanige illustraties, vooral onder de
tegenwoordige tijdsomstandigheden meebrengen, tot mijn groote

spijt in dezen eenigszins moeten beperken.

Een of twee afleveringen van den 20sten jaargang zuUen wor-
den gevuld met een inhoudsopgave van en een register op de 25
tot dusver verschenen jaargangen. Herhaaldelijk is door meer-
dere lezers de wensch naar een inhoudsopgave en een register

uitgesproken, en het vorige jaar is besloten, aan dien wensch
gevolg te geven. Daar dit werk echter feitelijk bij de vorige

25 jaargangen behoort, zal het worden gedrukt op papier van
het formaat van deze vorige jaargangen.

In de verdere afleveringen van den jaargang 1920 zuUen o.a.

de volgende artikelen worden opgenomen: het vervolg en slot

van mijn artikel over de gestreepte dennenrups, — het verslag

van eene voordracht van den Heer Volkersz over bloemboUen-
ziekten, — een artikel van den Heer Lindeman over ziekte-

verschijnselen bij planten als gevolg van voedselgebrek, — een
artikel van de Heeren Schoevers, Van der Lek en Van Poete-
REN over .,loodglans", — een van Dr. Van Slogteren over de
aaltjesziekte der narcissen en hare bestrij ding, — een van den
Heer Schenk over den ringworm der pereboomen, — een artikel

van den Heer Schoevers over het Cattleya-kevertje, — eenige

beknopte berichten van den phytopathologischen dienst over
onderwerpen, die van actueel belang zijn, — alsmede nieuwe
Mededeelingen van den phytopathologischen dienst, voorzoover
voor de opneming daarvan aanleiding bestaat.

In de laatste jaren zijn de kosten van papier, zet- en drukloon
cliches enz. enorm gestegen; zoo zelfs dat over 1919 de rekening

van de Nederlandsche phytopathologische Vereeniging sloot

met een aanzienlijk te kort. Of het Tijdschrift zal belangrijkin

omvang moeten worden verminderd, of de contributie der leden

zal moeten worden verhoogd. Aangezien de beteekenis van de
ziektenleer der planten voor den land-, tuin- en boschbouw steeds

grooter wordt, zal van eene vermindering van omvang moeilijk

sprake kunnen zijn; terwijl goede platen tot juist begrip van de

behandelde onderwerpen onmisbaar zijn.

Het bestuur zal derhalve aan de leden-vergadeiing voorstel-

len, de contributie te verhoogen tot f 3.00 per jaar. Aan de dona-

teurs en leden onzer Vereeniging richt ik verder het dringende

verzoek, zooveel mogelijk nieuwe leden en vooral ook nieuwe



donateurs te werven. Al wie zich voor plantenziekten en plan-

tenbeschadigers uit het dierenrijk interesseert, worde lid of dona-

teur van de Nederlandsche phytopathologische (plantenziekten-

kundige) Vereeniging, al naarmate hij eene kleinere of grootere

som voor het goede doel kan of wil afstaan. Ik richt eene drin-

gende uitnoodiging om toe te treden tot onze Vereeniging aan al

de Land- Tuin- en Boschbouwmaatschappijen in ons land en aan

de afdeelingen van deze maatschappijen, — aan alle praktische

land-, tuin- en boschbouwers, — aan de grootgrondbezitters, —
aan de eigenaars van buitenplaatsen en aan alien, die ook maar
een tuin bezitten, — aan hen, die aan het hoofd staan van eene

land- of tuinbouwschool of van een land- of tuinbouwoursus, —
en ook aan alle beoefenaren van de natuurwetenschappen.

leder steune naar zijne krachten het belangrijke werk van de

Nederl. phytopathologische Vereeniging

!

De Bedacteur van het ,,Tijdschrift over Plantenziekten"

J. RiTZEMA Bos.

Wageningen, Januari 1920.



{Afzonderlijk verJcrijgbaar als

Mededeeling no. 9 van den

phytopathologischen dienst.)

ZIEKTEN VAN AARDAPPELKNOLLEN.

INLEIDING.

Het feit, dat verschillende zeer belangrijke ziekten van aard-

appelen met het pootgoed kunnen worden overgebracht, maakt,
dat het van het hoogste gewicht is, alleen pootgoed te gebruiken,

dat vrij is van zulke ziekten. Van sommige dezer ziekten is de
aanwezigheid aan de hnollen niet waar te nemen. Andere daaren-
tegen veroorzaken aan de knoUen ziekteversehijnselen, die zonder
loupe of mikroskoop min of meer duidelijk waarneembaar zijn.

Het bleek zeer gewenscht, naast de reeds eerder versche-

nen Mededeeling No. 6 over „Aardappelziekten", waarin een
aantal ziekten van het loof worden beschreven, ook eene Mede-
deeling samen te stellen, waarin de ziekten der knoUen worden
behandeld en afgebeeld; om het herkennen gemakkelijk te

maken, is tevens een tabel (achter biz. 17) samengesteld, volgens

welke men met de zieke knoUen in de hand, door nauwkeurige
beschouwing dier knoUen en vergelijking van de verschijnselen

met de tabel, de ziekte kan vaststeUen. Het verdient aanbeveling,

de aardappelen vooraf voorzichtig schoon te wasschen. Bij het

gebruik der tabel mag niet uit het oog worden verloren, dat

soms twee of meer der genoemde ziekten op een en dezelfde knol

kunnen aanwezig zijn; tevens kan het voorkomen, dat verschil-

lende personen een kenmerk op eenigszins verschiUende wijze

beoordeelen. Het verdient aanbeveling, steeds van meerdere
knollen gebruik te maken, die aUen het ziekteverschijnsel,

waarvan men den naam wil vaststeUen, op overeenkomstige
wijze vertoonen. De bruikbaarheid van de tabel zal in de praktijk

moeten blijken; met eenige oefening zal men echter in eenvou-
dige gevallen gewoonlijk wel den naam van de ziekte kunnen
vaststeUen. Indien het bepalen van de ziekteoorzaak moeilijk-

heden oplevert, zal men goed doen de aardappelen, waarmede
men moeite heeft, ter onderzoek op te zenden naar den Phyto-
pathologischen Dienst te Wageningen.

In de beschrijving der ziekten komt eenige malen het woord
„vaatbundelring" voor. Ter verduidelijking hiervan diene het

volgende. Een aardappelknol is een sterk verdikt onderaardsch

stengeldeel; als elke stengel, is dus ook de aardappelknol

inwendig voorzien van een stelsel kanalen. Deze kanalen,
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die in 't algemeen bestemd zijn, eensdeels voor het vervoer van
het door de wortels opgenomen water met daarin opgeloste

voedingsstoffen, anderdeels voor het vervoer van de in de
bladeren met behulp van die stoffen en het koolzuur uit de
lucht gevormde bouw- en reservestoffen, zijn bekend onder den
naam vaatbundels. Bij een in de lengte doorgesneden aardappel-

knol ziet men deze vaatbundels, die in dien knol alleen de laatst-

genoemde functie vervuUen, als een dun streepje, iets helderder

geel van kleur dan het vleesch, evenwijdig aan de schil op
ongeveer ^ a % c.M. diepte in het vleesch verloopen ; als de

snede is aangebracht juist door het naveleinde (het deel, waar-

mede de knol aan den uitlooper heeft vastgezeten), dan is te zien,

dat deze vaatbundels van het naveleinde uit rondom de geheele

knol loopen (zie fig. 8); tnen spreekt daarom van den „vaat-

bundelring".

Over de oppervlakte van den knol verdeeld, maar in hoofdzaak

aan het topeinde, vindt men in verdiepingen de z.g. oogen, die

niets anders zijn dan knoppen, bestemd om het volgende jaar

uit te loopen. Ook deze oogen staan met den vaatbundelring in

directe verbinding,

Daar een aardappelknol een levend plantendeel is, heeft deze

ook behoefte aan ademhaling, aan opname van zuurstof uit

de lucht dus, terwijl zij koolzuur en waterdamp moet kunnen
afgeven. Dit geschiedt door middel van openingen in de schil,

die overeenkomen met de openingen, die men duidelijk als over-

langsche (in enkele gevallen dwarsche) wratachtige spleetjes

op de takken en stengels van allerlei houtachtige planten kan
waarnemen; zij dragen evenals deze den naam van „lenticellen."

Door deze openingen dringt de lucht tot binnen in de knol, maar
schadelijke organismen en stof worden tegengehouden door een

los weefsel van afgestorven cellen, dat als filter dienst doet.

In deze Mededeeling worden uitsluitend de ziekten van de

aardappelibioi^en behandeld. Het is gewenscht, hiernaast steeds

Mededeeling No. 6, hierboven reeds genoemd, te raadplegen

over de versehijnselen, die de ziekten in het loof veroorzaken.

BESCHRIJVING DER ZIEKTEN.

1. Rhizoctonia-ziekte (zie pi. I, fig. 1). De zwarte of bruine

korstjes op de knoUen zijn platte kluwentjes van stijf in elkaar

gewikkelde bruine zwamdraden, van de zwam Rhizoctonia

sdani; deze z.g.n. sklerotien zijn met den nagel van de schil

af te krabben, waarbij de schil er onder onbeschadigd blijkt

te zijn. Op zichzelf zijn de sklerotien dus onschadelijk, maar na



het uitpoten der aardappelen gaan ook zij opleven; er groeit

dan een bruin zwamweefsel uit, dat de spruiten van de in

bakken ter kieming gelegde aardappelen kan omspinnen en tot

afsterven brengen; op het veld kunnen alle ondergrondsche

deelender aardappelplant door de zwam aangetast worden. De
verschijnselen die hierbij optreden, zijn nauwkeurig beschreven

in Mededeeling No. 6.

Ter voorkoming van de ziekte moet men voor poters alleen

aardappelen kiezen, welke vrij zijn van skierotien, Als dit

onmogelijk is, of wanneer men geheel zeker wil gaan, kan men
de zwam dooden door de poters gedurende 1| uur te dompelen
in een i/j^ o/^ oplossing van sublimaat in water. (1 gram per Liter).

Men losse het sublimaat, dat in poedervorm of als pastilles van
1 (ook wel van |) gram bij apothekers en drogisten verkrijgbaar

is, niet in metalen, maar in glazen, houten of geemailleerde

vaten in water op; een houten kuip komt hiervoor wegens zijn

grootte wel het eerst in aanmerking. De sublimaatoplossing

mag niet al te vaak, hoogstens 3 keer gebruikt worden, daar zij

in sterkte achteruitgaat. Zijn de aardappelen tevens sterk

schurftig (zie biz. 9), dan niet meer dan 2 keer. Daar ook aarde

de werkzaamheid van sublimaat sterk vermindert, moeten de

aardappels voor de behandeling goed schoongemaakt worden
in water. Voor 20 H.L. poters (dus voor 1 H.A. oppervlakte)

heeft men 300 gram sublimaat noodig. Men lost deze hoeveelheid

op in 5 L. warm water en voegt bij deze oplossing 295 L. water,

zoodat men 300 L. vloeistof verkrijgt. Hierin kan dan 3 maal
achtereen telkens 6—7 H.L. aardappelen jngedompeld worden.

De kosten aan sublimaat zuUen bij normale prijzen + f 1.

—

bedragen, op dit oogenblik zijn zij ongeveer het drievoudige.

Sublimaat is zeer sterk vergiftig wanneer het in de maag komt;
men houde het dus buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

De tijd, waarop de behandeling wordt uitgevoerd, doet niets

ter zake ; men kan het dus zeer goed in de wintermaanden doen.

Alleen moet men er op letten, dat de oogen nog niet of zoo goed
als niet aan het uitloopen zijn; anders zou beschadiging van
de spruiten kunnen plaats hebben.

Daar de zwam Rhizoctonia, evenals andere later te noemen
zwammen. in den grond kan overblijven, helpt de ontsmetting

van pootknoUen natuurlijk niet tegen aantasting van uit den
bodem. Zij is vooral op haar plaats, waar men op nieuw of onbe-

smet land gaat poten, zoodat besmetting van de planten en

knollen van de poters uit wordt voorkomen en tevens de grond

wordt gevrijwaard voor besmetting. Rationeele vruchtwisseling

is tegen deze, als tegen de de meeste nog te bespreken ziekten,



een niet genoeg te waardeeren middel ter voorkoming van ern-

stige uitbreiding.

2. Woekeringen uit de lenticellen. Wanneer aardappelen in

vochtigen grond groeien, komen uit de lenticellen dikwijls kleine,

vdtte, paarlachtige opzwellingen naar buiten; deze wratjes be-

staan uit weefselcellen van de aardappelknol. Zij zijn geheel

zonder beteekenis. Men verwarre ze niet met de zeer jonge wrat-

ten der wratziekte (zie no. 3).

3, Wratziekte (zie pi. 1, fig. 2). Deze zeer ernstige ziekte komt
voor zoover bekend, in ons land nog slechts op heel enkele

plaatsen in de provincie Groningen voor. Bij lichte aantasting

zijn de oogen veranderd in eerst witte, spoedig bruin wordende
wratjes; later groeien deze opzwellingen uit tot groote, uitge-

groeide wratten van een los, sponsachtig weefsel; zij breken

gemakkelijk af en rotten spoedig; in ernstige gevallen verandert

de geheele knol in een zwarte, wratachtige massa, die eigenlijk

niets meer op een aardappel lijkt.

De ziekte wordt veroorzaakt door een zwam van zeer eenvou-

digen vorm, die in den grond leeft en van daaruit in de knop-

pen, zoowel in die aan de knoUen (de oogen) als in die aan de

Stengels, doordringt en aanleiding geeft tot de vorming der

wratten. Men kan deze dus ook op de Stengels vlak bij den grond

aantreffen ; daar zijn zij dan meer groen en bloemkoolachtig

van uiterlijk.

Pootaardappels met zulke wratten mogen in geen geval als

pootgoed worden gebruikt; de geheele partij, waarin zij voor-

komen, dient onvoorwaardelijk te worden afgekeurd, ingevolge

de bepalingen van de wet van 1 Juni 1918 (Stbl. 309). Van de

vondst moet men kennis geven aan den burgemeester zijner

gemeente, opdat de bestrijding dezer gevaarlijke ziekte, geregeld

bij de hierboven genoemde wet, met kracht kan worden ter hand
genomen. Het eenige bestrijdingsmiddel bestaat in het doen uit-

sterven van de ziekte in den grond door op besmet terrein in

een reeks van jaren geen aardappelen meer te telen. Hoeveel
jaren precies noodig zijn om dit doel te bereiken, is nog niet

bekend. Niet alle aardappelsoorten zijn even vatbaar voor de

ziekte. In Engeland meent men geheel onvatbare soorten gevon-

den te hebben; in ons land schijnt Ceres hiertoe te behooren.

De ziekte treedt meest op op perceelen, die jaar op jaar voor

de teelt van aardappelen worden gebruikt, zooals b.v. met kleine

perceeltjes bij arbeiderswoningen nog al eens het geval is.
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4. Fusariumrot (zie pi. I, fig. 3). Wanneer aardappelknoUen

zijn aangetast door zwammen, vooral die van het geslaclit

Fusarium, worden zij doorwoekerd met de draden van die

zwammen, die de celwanden vernielen. De aantasting gaat nit

van wonden in de huid, die door insekten tijdens den groei of

bij het rooien door gereedschappen kunnen worden veroorzaakt.

Wanneer er geen aantasting door bakterien bijkomt, ontstaat er

een typisch zgn. droogrot, waarbij de aardappel zijn vorm behoudt

maar onder de huid een weinig inschrompelt, zoodat deze zich

eenigszins rimpelt (zie fig. 3).

Door een bijkomstige inwerking van bakterien treedt echter

dikwijls een natrot op, waardoor de aardappel geheel of ten

deele in een vieze, stinkende massa kan overgaan. Aan de opper-

vlakte der door Fusarium aangetaste aardappelen vormt de

zwam witte zwamkussentjes, bestaande uit overeind staande

draden, waaraan kleine sporen, z.g. eonidien, gevormd worden.

Komen deze sporen terecht op een wondje in een aardappel,

dan kunnen zij gaan kiemen, d.w.z. er groeit een zwamdraadje
uit, dat in de knol dringt en zich daar gaat vertakken, met de

beschreven gevolgen. Deze ziekte is niet gevaarlijk voor de plan-

ten, die uit de poters opgroeien, maar natuurlijk kunnen zulke

zieke poters niet dan zwakke planten opleveren, indien er al

een plant uit opgroeit. In de bewaarplaatsen kan de ziekte van
de zieke op de gezonde knollen overgaan, zoodat het zaak is

aangetaste aardappelen voor het inkuilen uit te zoeken en te

verwijderen. Ook is het noodig, de bewaring zoo luchtig mogelijk

te doen geschieden. Partijen, waarin veel Fusarium-zieke knollen

voorkomen, zijn niet geschikt voor bewaring.

5. Gewone Schurftziekte (zie pi. Ill, fig. 10 en 12). Ook deze

ziekte wordt veroorzaakt door een zwam, Oospora (Actinomyces)

scabies. Zij veroorzaakt op de schil tusschen de oogen, meestal

beginnende bij de lenticellen, eerst kleine, wrataehtige verheven-

heden of pokken die gevuld zijn met een bruine, kurkachtige

massa (fig. 10) ; later zinkt echter de aangetaste plek in, waardoor

binnen een verhoogden rand een schotelvormige verdieping ont-

staat, bruin van kleur en zeer onregelmatig van voim. De plekken

zijn meestal vrij ondiep, maar soms zoo diep „ingevreten", dat

men in twijfel staat of men niet met vreterij te doen heeft,

(zie fig. 12). De zwam gaat evenals Rhizoctonia met de poters

over, maar hieraan behoeft men niet veel beteekenis te hechten.

aangezien zij op alle plaatsen, waar aardappelen verbouwd
worden, reeds in den grond voorkomt. In de meeste gevallen

heeft dit echter slechts een gering optreden van schurft op knollen
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tengevolge. Tndien echter de grond sterk bemest wordt met
kalk of mergel, met stadsvuil, koolasch of andere kalkhoudende

meststoffen, dan treedt de ziekte gewoonlijk aterk op; men
vermijde dus dergelijke bemestingen zooveel mogelijk. Op be-

smetten grond passe men rationeele vruchtwisseling toe, en men
kieze soorten, die bekend zijn als weinig vatbaar voor schurft.

Roodschillige aardappelen hebben er minder van te lijden dat

witschillige. Op nieuw land of stellig nog onbesmet land poote

men alleen aardappels, die op de op biz. 7 voor Rhizoctonia be-

schreven wijze met sublimaat ontsmet.

6. Doorgroeien en vorming van dochterknollen (zie pi. I, fig. 4).

Van dit verschijnsel, dat men niet als een eigenlijke ziekte kan
beschouwen, treden twee vormen op, nl. een doorgroeien der

oogen en knolvorming in den zomer, als na aanhoudend droog

wfcer veel regen valt, en een vorming van spruiten met daaraan

optredende knolvorming in het voorjaar. In het eerste geval

groeien een of meer oogen na geen of slechts zeer korten rusttijd

uit. Geschiedt dit met het aan den top geplaatste oog, dan kan
aan dien top een verlenging van de aardappelknol ontstaan.

Groeien meerdere oogen uit, dan ontstaan soms zeer samen-

gestelde knoUen, zgn. poppige aardappels (fig. 4). De dochter-

knollen kunnen dan met een breede voet aan de moederknol

verbonden zijn, of wel het zijn meer ronde knoUetjes, die met
een dunne verbinding aan de groote knol zijn bevestigd.

De vorming van jonge knolletjes aan de stolonen heeft vooral

plaats in de bewaarplaatsen, in het voorjaar of bij reeds gepote

knollen, als de grond zeer droog is.

Zeer nadeelig is de vorming van dochterknollen in het algemeen

niet ; wel kunnen de kwaliteit en het weerstandsvermogen achter-

uitgaan. Zoo kan een later bijgegroeid deel van een aardappel

minder uitgerijpt en daardoor vatbaarder zijn voor ziekten

{Phytophthora, Fusarium e. d,).

Vorming van jonge knolletjes in den grond, dus na het poten,

kan tot gevolg hebben, dat de knol geen normale spruiten

meer boven den grond kan maken en dus niet opkomt. Dit

verschijnsel is bij vroege aardappelen waargenomen.

7. Bakterienziekte. (PI. II, fig. 5). Indien door een wond in de

schil bakterien in een aardappelknol hebben kunnen binnen-

dringen, gaat dikwijs de geheele aardappel door de inwerking dier

kleine organismen in rotting over; heel dikwijls ontstaat dan een

z.g. natrot; de aardappel verandert in een vieze, brijachtige,

stinkende massa. De ziekte treedt zoowel op het veld als in de
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bewaarplaatsen op, in het bijzonder in natte nazomers of bij in

vochtige ruimten bewaarde aardappels. Men kan er weinigtegen

doen ; hoe beter doorlatend de bodem is, hoe minder last men er

van heeft. Een partij, waarin veel bakterierotte aardappels

voorkomen, gebruike men niet voor pootgoed; de kans bestaat

dat ook de bakterie der zwartbeenigheid in de rotte aardappelen

zit, waarvan wegrotten der Stengels aan den voet het gevolg zou

kunnen zijn. Men zie voor nadere bijzonderheden hierover

Mededeeling 6, Aardappelziekten, biz. 12.

Het kan gebeuren, dat het bakterienrot niet zoo sterk optreedt

;

dit is vooral het geval, als de bakterien niet van buiten af door

een wond, maar van iiit de moederplant door het naveleinde

zijn binnengedrongen. Dan ziet men op doorsnede in en langs

den vaatbundelring eerst streepvormige zwarte, later meer uit-

vloeiende grauwgrijze vlekken (fig. 6), die ten slotte ook in rotting

kunnen overgaan. Zulke aardappelen gebruike men evenmin als

pootgoed; het is aan te raden de geheele partij af te keuren,

daar deze lichtere aantasting van buiten niet te zien is, terwijl

van de er uit opgroeiende planten niets of heel weinig terecht

komt.

Om uitbreiding van het bakterienrot in de bewaarplaatsen te

voorkomen, zorge men er voor de aardappelen luchtig, niet te

warm en in dunne lagen uitgespreid te bewaren. Een partij,

waarin bij het rooien dit rot wordt geconstateerd, beware men
dus liefst niet in een kuil, maar in een kelder.

8. Roodrot. Deze zelden voorkomende ziekte wordt veroor-

zaakt door de zwam Phytophthora erythroseptica. De daardoor

aangetaste knollen zien er van buiten uit als de bekende ,,zieke"

aardapjDelen, aangetast door Phytophthora infestans (zie biz. 12);

het wankleurige vleesch schemert door de schil heen. Het zieke

gedeelte van den aardappel is van een lederachtige of rubber-

achtige geaardheid; bij het doorsnijden blijkt de van het navel-

einde uitgaande aantasting zich ver in de diepte uit te strekken.

De kleur is vuilwit ; vrij spoedig na het doorsnijden verandert dit

vuilwit in steenrood, dat na eenige uren grauw en daarna zwart

wordt. De aangetaste knollen rotten ten slotte geheel weg, zoodat

zij niet als poters worden gebruikt. Met andere knollen uit

dezelfde partij, waaraan restjes van zieke knollen kunnen hangen

of met grond, die door deze is besmet, kan de ziekte worden over-

gebracht. Van de planten wordt dan de stengelvoet aangetast,

waardoor deze vroegtijdig afsterven. Mocht de ziekte daarom in

een partij voorkomen, dan is het aan te raden, de gezonde

knollen met sublimaat te ontsmetten (zie biz. 7).
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0. Bladgroenvorming in de knollen. Tndien knollen zoo dicht

bij dv oppt'ivlakte in den giond worden gevormd, dat een deel

van den knol boven den grond uitsteekt, krijgt dit gedeelte een

groene kleur. Zulke knollen zijn dus niet ziek, maar daarin is

onder den invloed van het zonlicht bladgroen (chlorophyl) ge-

vormd, dezelfde kleurstof, die in alle groene plantendeelen voor-

komt Zulke knollen zijn voor pootgoed evengoed al andere.

Als consumptieaardappel zijn de groene echter minderwaardig.

10 Aardappelziekte, veroorzaakt door de zwam Phytophthora

infestans. (PI IJ, fig. 6). De verschijnselen van aantasting

door de „ziekte" zijn algemeen bekend; de schil vertoont

bruin- of blauwachtige vlekken, die door de wat ingezonken

schl heenschemeren. Bij doorsnijden blijkt een meestal niet zeer

diepgaande, bruine verkleuring aanwezig te zijn, te onderscheiden

van die, welke bij aaltjesaantasting (zie biz. 14) optreedt,

doordat bij deze laatste het bruine gedeelte meer korrelig is

geworden, terwijl het bij aardappelziekte vast is gebleven, Voor
nadere bijzonderheden over deze ziekte leze men de gratis bij de

Directie v. d. Landbouw te 's-Gravenhage verkrijgbare brochure:

,,Het besproeien der aardappelen met Bordeauxsche pap." In

deze besproeing, die minstens tweemaal moet worden uitgevoerd,

heeft men een uitstekend middel tegen de aardappelziekte.

Hoewel de ziekte met de poters weer op het veld gebracht wordt,

is tocb het uitbreken blijkbaar geheel afhankelijk van de weers-

gesteldheid in de maanden Juni, Juli en Augustus. Daar een ge-

was, dat ernstig aan aardappelziekte heeft geleden, een slechte

oogst oplevert, doet men goed daarvan om die reden geen

pootgoed te nemen. Er bestaat groot verschil in vatbaarheid,

zoowel van het loof als van de knollen, bij de verschillende soor-

ten; zoo is b.v. het loof van Zeeuwsehe blauwe zeer vatbaar,

daarentegen de knol van de Eigenheimer,

11. Kringerigheid, kranzigheid of vlekkerigheid. (Zie pi. II, fig.

7. en 8.) Van deze ziekte, hier en daar ook wel het „vuur" genoemd,
is de oorzaak nog niet bekend. De aangetastc aardappelen kunnen
van buiten geheel gaaf zijn, maar ook ziet men soms, door de

schil heenschemerend, strepen of kringen, op welke in hevige

gevallen de schil gebarsten kan zijn. In de wijzen, waarop de

ziekte zich kan voordoen, blijken ook bij doorsnede verschillen

te bestaan. Bij de meeste soorten ziet men bruine vlekjes en

streepjes van 1—6 m.M. grootte, blijkbaar zonder regelmaat in het

vleesch verspreid (fig. 8). Bij andere soorten, speciaal de Eigen-

heimer (fig. 7), ziet men naast vlekjes en strepen dikwijls sterk ge-
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bogen bruine lijneu, vooral in de omgeving der vaatbundels.

De celwanden zijn op die plaatsen verkurkt, vandaar de bruine

kleur; overigens. worden noch de celwanden, noch de zetmeel-

korrels vernietigd. Zoolang de oorzaak van deze ziekte onbekend
is, kunnen er ook geen maatregelen ter voorkoming of bestrijding

worden aan de hand gedaan. Zij schijnt niet met de poters over

te gaan.

12 Zilverschurft. (PI. Ill, fig. 9) Deze ziekte, die veroorzaakt

wordt door de zwam Spondylocladium atrovirens ( = Phellomyces

sclerotiopkorus) , richt niet veel schade aan, terwijl de door haar

in het leven geroepen verschijnselen weinig in het oog vallen.

Zij komt daarom waarschijnlijk veel meer voor dan men wel

weet. De zwam leeft bijna steeds uitsluitend tusschen de kurk-

cellen van de schil, waardoor deze een weinig worden opgelicht;

in de daardoor ontstane ruimte dringt wat lucht, hetgeen tenge-

volge heeft, dat de knol op de aangetaste plaats een eenigszins

zilverachtig glanzend uiterlijk krijgt. Met een sterk vergrootglas

ziet men op die zilverachtige plekken zeer kleine zwarte puntjes;

dit zijn weer zulke kluwens van zwamdraden, als reeds bij

Rhizoctonia zijn beschreven; bij deze laatste zwam worden deze

z.g. sklerotien echter veel grooter dan bij de zilverschurft, waar
zij met het bloote oog niet of moeilijk zichtbaar zijn. Insommige
gevallen, tot dusver nog slechts zeer enkele malen waargenomen
bij Roode Star, dringt de zwam dieper in het vleesch, tengevolge

waarvan ondiepe inzinkingen ontstaan, die hoekig van vorm en

scherp begrensd zijn. (Zie fig. 9). Deze vorm van de ziekte is

bij het rooien der aardappelen niet zichtbaar; eerst als de

knollen eenige maanden bewaard zijn, beginnen zich de inzin-

kingen te vertoonen. Uit poters, die op deze wijze waren aan-

getast, groeiden planten met volkomen gezond loof, die echter

knollen voortbrachten, welke, ofschoon zij bij het rooien oogen-

schijnlijk volkomen gezond waren, toch later aan dezelfde ziekte

bleken te lijden.

Over het algemeen doet de ziekte weinig kwaad. Bestrijdings-

middelen zijn nog niet bekend; misschien zal de sublimaatbe-

handeling tegen den eerst beschreven, lichteren vorm dezer

ziekte succes hebben; tegen den tweeden vorm bleek zij geene

resultaten op te leveren.

13. Ringvinir in het loof of Verticillium-ziekte. Deze ziekte,

die bij het loof gemakkelijk is vast te stellen, (zie Mededeeling no.

6) blijft zoo wel in de knollen als in den grond over. Bij onderzoek
blijken zwamdraden in de vaatbundels voor te komen, waar-
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door deze soms een lichte, geelbiuine kieur hebben. Bij door-

snijden van den knol kan men dus soms in den vaatbundelring

smalle, geelbruine streepjes zien. Dikwijls echter is van deze

verkleuring niets te zien, ofschoon de zwam in de vaatbundels

aanwezig is. Uit zulke knoUen groeien planten, die zich in het

begin normaal ontwikkelen, maar waarvan het loof in den loop

van de maand Juni de in de Mededeeling no. 6 beschreven

verschijnselen gaat vertoonen De ziekte kwam o a. in 1918 veel

voor en schijnt ook overigens niet zonder belang tezijn. Bestrij-

ding door behandeling der knollen met een ontsmottingsmiddeJ

is niet mogelijk, daar de zwam binnen in den knol zit. Men moet
dus geen poters van een gewas nemen, waann de ziekte is opge-

treden, en passe op aangetaste perceelen rationeele vruchtwisse-

ling toe.

14. Kneuzingen. Aardappelen, die wat ruw behandeld worden
bij het vervoer en het opbergen, vertoonen niet zelden onder de

schil grauwgrijze plekken, die niet scherp gegrensd zijn, maar
min of meer geleidelijk in de gewone witte of gele kleur van
het vleesch overgaan. Die kneuzingen zijn zonder beteekenis;

zij kunnen echter gemakkelijk verward worden met andere

viekken, zooals die. welke bij aantasting door de aardappel-

ziekte optreden. Alleen mikroskopisch onderzoek kan in twijfel-

achtige gevallen zekerheid geven.

15. Aaltjesziekte. (Zie pi. Ill, fig. 11)). De aaltjesziekte kan
zich, evenals de kringerigheid, soms verraden door barsten in de

schil. maar vaak schemeren alleen eenigszins ingezonken, bruin-

achtige plekken door de schil heen, welke laatste overigens gaaf is

gebleven. De barsten in de eenigszins papierachtige schil zijn

soms heel klein, maar zij kunnen ook wel ± 3 c.M. lengte be-

reiken.

Op de zieke plaatsen, die meestal bij het naveleind beginnen

is het vleesch bruin en kruimelig geworden, welk verschijnsel

zich langzamerhand naar binnen toe uitbreidt. In deze korrelige

massa vindt men een groote menigte stengelaaltjes (Tylenchus

devastafrix) ; dit zijn zeer kleine, hoogstens H m.M. lange, ±
V40 m.M. dikke, dus met het bloote oog nauwelijks zichtbare

wormpjes. Deze aaltjes zuigen de cellen uit en veroorzaken daar-

door de hierboven beschreven verschijnselen. Worden aaltjes

zieke knollen uitgeplant, dan kunnen de aaltjes van daaruit in

het loof binnendringen ; de Stengels blijven dan kort, dik en
worden broos; de bladeren kronkelen en worden kroes. In ern-

stige gevallen vormen de aangetaste planten geen of zeer kleine
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knolleu; meestal valt de vorming van knollen nog wel mede.

Echter zijn dandikwijls de aaltjes door de stolonen in ae knolleu

binnengedronsen (vandaar dat de ziekte meestal bij het nave]

einde begint), zoodat men altijd kans loopt, van aaltjeszieke

planten besmette knollen te oogsten. Daar veel bouAvlanden in

ons land, vooral op de zandgronden in Limburg en m den Achter

hoek en op Goeree, sterk met stengelaaltje**, die ook in anaere

gewassen voorkomen, besmet zijn, kan de ziekte ook bij gebruik

van volkomen aaltjesvrij pootgoed in het gewas optreden. Toch
komt zij ondanks het veelvuldig voorkomen van aaltjes, niet

heel veel voor, al wordt zij misschien vaak over het hoofd ge-

zien; zij doet althans niet heel veel schade.

Daar besmette poters weer zieke planten opleveren en daar-

mede tevens de grond met aaltjes besmet wordt, neme men
geen poters van perceelen, waarop de ziekte voorkomt. Overigens

kan men tegen de kwaal niets anders doen dan rationeele vrucht-

wisseling toepassen.

16. Bloedaardappelen. Het komt soms voor, dat aardappelen,

die van buiten niets bijzonders vertoonen, bij doorsnijden in het

vleesch over grootere of kleinere uitgestrektheid roode of helder-

paarse vlammen en strepen vertoonen Zulke „bloedaardap-

pelen" lijden niet aan een of andere besmettelijke ziekte; de

roode kleur is een gevolg van de vorming van rood celsap in

volkomen gezonde cellen Over de omstandigheden, die op het

optreden van dit verschijnsel invloed hebben, is niets bekend;

de neiging tot het vormen van rood celsap schijnt erfelijk te

zijn. Er komt zelfs een aardappelsoort voor, waarvan het vleesch

geheel donkerpaars is gekleurd. Daar inwendig roodgekleurde

aardappelen voor de consumptie minder gewenscht worden, doet

men goed, de knollen niet uit te poten, wanneer men het ver-

schijnsel er bij waarneemt. Sterk rood gekleurde knollen komen
echter weing voor.

17. Holheid. Bij sommige aardappelen, die een aanmerkelijke

grootte bereiken, zooals verschillende soorten fabrieksaardappe-

len, maar soms ook wel bij aardappelen van normale grootte,

komt het af en toe voor, dat zich in het midden een onregelmatig

gevormde holte bevindt, die vaak niet, soms wel met de buiten-

wereld door een barst of spleet in verbinding staat. In het

laatste geval zijn door die opening meestal rottingsorganismen,

vooral bakterien, binnengedrongen, waardoor de knol inwendig
aan het rotten is geraakt. Staat de holte niet met de buiten-

liicbt in verbinding, dan is van rotting geen sprake; men heeft
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hier dan ook niet met en eigenlijke ziekte te doen. Het hoi worden
is waarschijnlijk een gevolg van onregelmatige spanning in het

weefsel tijdens den groei, die b.v. veioorzaakt kan worden door

afwisselende groote droogte en vochtigheid. Vooral op hooge
gronden kunnen onder die omstandigheden vele aardappelen

hoi zijn. In 't bijzonder Roode Star is in det opzicht nog al vat-

baar. Indien geen rotting optreedt, heeft het verschijnsel niet

veel te beduiden; is er wel rotting aanwezig, dan z\jn de aardap-

pelen zeer minderwaardig.

18. Vrcterij. De aardappelknollen kunnen in den grond door
allerlei dieren worden aangevreten. Vrij veel komt voor de vreterij

door de alora bekende ritnaalden of kopenvormen, de larven van
kniptorren, en door de minder bekende millioenpooten of oprol-

lers. De eersten vreten veelal gaten in de aardappels, ia niet

zelden vreten zij zichzelven geheel in de knollen in. De vreterij

der millioenpooten (wormvormige, dunne dieren, 2—3 c.M. lang,

met een zeer groot aantal pooten,) is meestal oppervlakkiger

;

toch vreten ook zij zich dikwijls in de aardappel in. Gewoonlijk
hebben de door deze dieren veroorzaakte wonden een scherpen
rand, terwijl men er natuurlijk dikwijls de daders bij of in vindt.

De oppervlakkige vreterij van millioenpooten kan nog wel

eens verward worden met ernstige aantasting door gewone
schurft, maar bij deze ziekte zijn de grenzen der zieke plekken
meestal minder scherp.

Het behoeft niet uiteengezet te worden, dat deze plaag niet

met de poters wordt overgebracht: de daders huizen in den grond.

Afdoende maatregelen, die ook in het groot uitvoerbaar zijn,

zijn tegen deze plagen niet bekend.

19. Poederschurft. (PI. Ill, fig. 13). Bij deze veel minder dan
de gewone schurft verspreide ziekte vormen zich in het eerste

begin van de aantasting kleine blaasjes, die spoedig openspringen
warbij de huid aan de randen van de pok als een vliezig, over-

eind staand randje achterblijft; de pok is gevuld met een bruin
poeder, dat bestaat uit losgeraakte, verkurkte cellen, waartus-
schen men bij mikroskopisch onderzoek voortplantingsorganen
van de slijmzwam Spongospora subterranea, de oorzaak der
ziekte, vindt. Deze zwam leeft in den^grond en tast van daaruit
de knollen aan. De ziekte komt in ons land in hoofdzaak in de
Veenkolonien voor, waar zij vaak met de „gewone" schurft-

ziekte verward wordt. Schade van beteekenis doet zij niet;

buiten de Veenkolonien schijnt zij zeer weinig voor te komen en
geheel zonder beteekenis te zijn.



Ook in andere landeii heeft zij niet veel te beduiden, hoewel

men in de Vereenigde staten van Amerika maatregelen tegen den

invoer met pootaardappelen heeft genomen. De ziekte kan met
de poters over gaan, zooals dit met gewone schurft het geval is.

Bestrijding zal zelden noodig zijn; dezelfde maatregelen als

tegen gewone schurft en Rhizoctonia aangegeven, kunnen ook

tegen poederschurft worden genomen (dompelen in een subU-

maatoplossing, geen bemesting met kalkhoudende stoffen en

vruchtwisseling)

.

20. Kurkschilfertjes of ruwheid. Sommige aardappelen vertoo-

nen op de overigens onbeschadigde schil een meer of minder dui-

delijke netvormige teekening, gevormd door overeind staande

randen van kurkschilfertjes. Bij allerlei soorten treedt dit ver-

schijnsel tegen de rijpheid der knoUen veelvuldig op. Men schrijft

het toe aan het stukspringen van de schil onder den druk van
den zich steeds meer uitzettenden inhoud van den knol; onder

de daardoor ontstane spleetjes wordt een nieuw kurklaagje

gevormd. Sommigen willen in het op deze wijze ruw worden
van de schil een aanwijzing zien van rijpheid en groote zetmeel-

rijkdom der knollen. Van een ziekte is bij dit verschijnsel geen

sprake, zoodat zulke ruwe knollen even goed als andere voor

pootgoed kunnen worden gebruikt.

T. A. C. SCHOEVERS.
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e afkrabbaar zijn i. Rhizoctoniaziekte. iZie fig. 1).

2. Woekeringen uit de adem-
halingsopeningen.

groeiingti aan de oogen; in ernstige gevallen zeergroot;

ade massa zijn veranderd 3- Wratziekte. (Zie fig. 2).

~ 4. Fusariumrot. (Zie fig. 3).

knol bestaandfc ; dikwijls kratervormig, dan vaak in het

5. Gewone schurft. (Zie [fig. 10).

(liehte aantasting).

m oorspronkelijken knol 6. Doorgroeien. (Zie fig. 4).

7. Bakterignziekte.

n, dan weldra steenrood, daarna zwart 8. Roodrot.

hoopjes op SChil 4. Fusariumrot. (Zie fig. 3).

9. BladgToenvorming.

e vlekken 10. Aardappelziekte. (Zie fig. 6).

ide strepen of kringen 11. Kringerigheid.

waarop zeer kleine zwarte puntjes, of eenigszins donker
Tensde inzinkingen la. Zilverschurft. (Zie fig. 9).

/ zeer liehte, streepvormige
ringvormige, min of meer I verkleuring, tot den vaat-

regelmatige verkleuring, ± ^ bundelring beperkt. . . 13. Verticilliumziekte. (Ringvuur).

\/2 c.M. onder schil, uit-
j

gaande van naveleinde f grauwgrijze, uitvloeiende
^ vlekken, tenslotte rottend. 7. Bakterignziekte. (Zie fig. 5).

vlak onder schil grauwgrflzeplekken,nietscherpbegrensd 14. Kneuzing.

vlak onder schil bruine korrelige massa 15. Aaltjesziekte.

i bruine, kurkachtige vlekken of strepen 11. Kringerigheid. (Zie fig. 7 en 8).

' roode of paarse vlanamen in het vleesch ..... 16. Bloedaardappelen.

. 17. Holheid.

f; bruine kring daaronder in het vleesch 11. Kringerigheid. (Zie fig. 7).

tnge (+ 3 c.M.) barsten op bruine plek, waaronder bruine
15. Aaltjesziekte. (Zie fig. 11).

eenigszins schotelvormige, vrij oppervlakkige tot diep in-

den aanvang in kratervormige opzwelling, dan opgevuld
5. Gewone schurft. (Zie flg. 12.)

il scherp begrensde uithollingen of gaten 18. Vreterij van ritnaalden of

millioenpooten.

rtaand vliezig randje, waarin bruin poeder 19. Poederschurft. (Zie fig. 18).

tvorrnige teekening 20. Kurkschilfertjes.
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VERKLARING DER FIGUREN.

Plaat I, fig. 1,

fig-

«g-

2.

3.

fig. 4.

Aardappel, bezet met Rhizoctoiiia sklero-

tien.

Aardappel, aangetast door wratziekte.

Aardappel, aangetast door Fusarium.(Naar

Pethybridoe en Lafferty, Scientific

Proc. of the Royal Dublin Soc, Vol. XV,
no. 21).

Doorgewassen aardappel. (Naar Soraurer
Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Band
1, 1909.)

Plaat II, fig. 5

fig.

fig. 7

fig. 8

Plaat III, fig. 9

fig. 10.

Aardappel, aangetast door bakterien. Door-

snede. (Naar E. F. Smith, Bull. no. 12,

U. S. Dept. of agric, Div. of veg. phys.

and path., Washington, 1896).

6. Aardappel, aangetast door Phytophthora.

Doorsnede. (Naar W.A.Orton, U. S. Dept.

of agric, Farmer's Bull. 544).

7. Kringerige aardappel (Eigenheimer). Door-
snede.

8. Kringerige aardappel (Roode star). Door-
snede.

Deel van aardappel, aangetast door zilver-

schurft. Vergroot (Naar G. H. Pethybrid-
oe, Journ. Dept. of agric, and techn. instr.

for Ireland, Vol. XV, no. 3.

Kratervormige opzwelling bij gewone
schurft opgevuld met kurkkorstje. Ver-

groot. (Naar G. H. Pethybridoe, Journ.

Dept. of agric. and techn. instr. for Ireland,

Vol. XV, no. 3.

Aardappel, aangetast door aaltjesziekte.

fig, 12, Aardappel, aangetast door gewone schurft.

fig. 13. Aardappel, aangetast door poederschurft.

fig. 11.



2^

Plaat I.

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.





Plaat II. V

Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 5. Fig. 6





Fig. 9.

Plaat III. -

Fig. 11.

Fig. 10.

Fig. 12. Fig. 13.





V
Berichten van den Phytopa-

thologischen Dienst No. 7,

December 1919.

BESPUITING VAN PERZIK EN DRUIF
MET CARBOLINEUM.

Carbolineum is een zeer werkzaam middel tegeti ver-

schillende op de schors of tusschen schorsschubben van
boomen overwinterende insecten en insecteneieren.

Het is echter in het algemeen gewenscht, dat de boom nog
zooveel mogeliik in rust is, als de bespuiting wordt uitgevoerd,

daar anders knoppen, die zich reeds eenigszins gaan ont-

wikkelen, door de tusschen de uiteengeschoven knopschubben
binnendringende carbolineumdampen beschadigd zouden kun-
nen worden.

Daarom is de winter het aangewezen seizoen voor deze

bespuitingen en is dus weldra de tijd weer daar, waarop met
de uitvoering een begin kan worden gemaakt.
Een der gewassen, die zich zeer vroegtijdig gaat ontwik-

kelen en waarbij het dus van veel belang is, een vroege
bespuiting toe te passen, is de perzikboom.

Indien men zich slechts nauwkeurig aan de hieraangegeven

tijdstippen bij de bespuiting houdt, dan kan de perzik, hoe
gevoelig hij ook is, zeer goed een carbolineumoplossing ver-

dragen

.

Dit is van zeer veel belang, aangezien men daarmede op
afdoende wijze een aantal schadelijke insecten kan bestrijden,

waartegen met andere middelen en op andere tijdstippen

slechts matig succes kan worden verkregen.

Het juiste tijdstip voor de bespuiting, dus als de knoppen
nog geheel in rust zijn, is voor kasperzikboomen de tweede
helft van December en de eerste helft der maand Januari.

Perziken aan muren en schuttingen ontwikkelen zich iets

later en kunnen dus ook. zoo noodig, nog iets later bespoten

worden. Alleen bij niet vriezend weer wordt gespoten.

De oplossing wordt genomen ter sterkte van 5%, d8t is

dus 5 Liter oplosbaar carbolineum op 100 Liter water. Aange-
zien het van zeer veel belang is, dat de oplossing (emulsie) het

carbolineum in zoo fijn verdeelden toestand als mogelijk is

bevat, mag men alleen die carbolineumsoorten gebruiken, die

bij verdunning met water een melkwitte oplossing (emulsie)
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vorinon. Mot carholin<Mim, dat ecu briiingekleurde oplossing

geeft, of met z.g.n. zelf oploj^baar gt^maakt carbolineuni mag

men perzikhoomen niet bespuiten.

De beapuiting geschiedt met behulp van een pulverisateur.

Hoe fijner de vloeistof verstoven wordt, des te beter is de

uitwerking. Van veel belang is het, dat de takken voor de be-

spuiting geheel van het draad of het latwerk worden losge-

maakt, opdat zij zoowel aan de voor- als aan de achterzijde

behandeld kunnen worden. Bespiiiting van het latwerk en

den muur, waartegen de perzikboom geleid is en van het hout

of yzerwerk van de kas, is ter verkrijging van een zoo goed

mogelijk resultaat gewenscht.

Met ziilk een 5% carbolineumoplossing bestrijdt men:

io. de dopluis, waarvan de halfvolwassen. met langwerpig

ronde, grijze of geelachtige platte schildjes bedekte, exem-
plaren op de takken overwinteren en welker aanwezigheid

in den zomer verraden wordt door de vorming van
zwarte korsten op bladeren en vruchten, het z.g.n. zwart of

de roetdauw;

2o. de groene bladluis

;

3o. de spinnende mijt (het spint) die in den zomer in groot

aantal aan de onderzijde der bladeren voorkomt en door haar

werkzaamheid de bladeren doet verbleeken en ten alotte

verdorren.

Al deze insecten zijn in den groeitijd slechts op zeer onvol-

komen wijze te bestrijden, terwijl met een carbolineumbe-

spuiting de le en 2e vrijwel geheel uitgeroeid en de 3e sterk

verminderd kunnen worden. Ter verkrijging van zulk een uit-

komst is het echter noodzakelijk, dat alle takken, ook de
fijnste, en de stem tot aan den voet geheel worden bespoten.

Een bespuiting met een geheel melkwitte 5% oplossing

van oplosbaar carbolineum in de tweede helft van December
of in de eerste helft van Januari, bij niet vriezend weer, is

dus zeer aan te bevelen.

Tegelijk met de perzik kan de druif bespoten worden. Deze
kan echter zonder eenig bezwaar een sterkere oplossing ver-

dragen. Daar een zoodanige oplossing voordeelen biedt, ver-

dient het aanbeveling, de druiveboomen met een 6—8% op-
lossing eveneens van den top tot aan den voet, te bespui-
ten. Hiervoor kan zonder bezwaar hetzelfde tijdstip gekozen
worden, als voor den perzik is aangegeven, hoewel lets later

ook nog zeer goed gaat.

Er zij hier echter op gewezen, dat de druiveboomen niet
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ingesmeerd mogen worden met de carbolineumoplossing, maar
dat deze moet worden verspoten met behulp van een pulve-

risateur. Het insmeren van de druif geeft in vele gevallen aan-

leiding tot het beschadigen der knoppen ; het hespuiten der hoomen
doet dit niet.

Door de bespuiting worden bestreden de dopluis, die even-

als bij de perzik, aanleiding geeft tot het ontstaan van „het

zwart" of „roetdauw" in den zomer en het spint, dat de hier-

boven beschreven, bekende spintverschijnselen aan de blade-

ren veroorzaakt.

Uitvoerige inlichtingen over de bespuiting van perzik en

druif vindt men in : Mededeelingen van den Phytopathologi-

schen dienst No 5. Dopluis op perzik en druif, a 25 cents

per stuk verkrijgbaar bij het Hoofd van den Phytopatho-

logischen Dienst te Wageningen.



Vlugschrift No. 16 van den

Phytopathologiachen Dienst,

December 1919.

ZAAIGRAANONTSMETTING.

De ontsmetting van zaaigraan wordt toegepast tegen ziekten,

welke met hot zaaizaad kunnen worden overgebracht. Dit zijn

:

steenbrand, stuifbrand, strepenziekte, roggestengelbrand en

kiemschimmels, behoorende tot het geslacht Fusarium. In 't

kort zal hieronder een overzicht gegeven worden van de raeest

gebiuikelijke ontsmettingsmiddelen met gebruiksaanwijzingen.

Voor nadere gegevens omtrent de ziekten zelf wordt verwezen

Haar Mededeeling no. 4 „Steen en stuifbrand in tarwe en gerst"

en Vlugschrift no. 18, uitgegeven door den Phytopathologischen

Dienst.

Steenbrand in tarwe en gerst. Het meest en met succes ge-

bruikte middel tegen deze ziekte is kopervitriool.

Voor 1 H.L. graan wordt 200 gram opgelost in2y2L. water met

welke oplossing de graanhoop zoolang wordt omgeschept, dat

men er van verzekerd kan zijn, dat alle korrels zijn bevochtigd

(ongeveer een kwartier lang).

Andere gebruikelijke middelen zijn Uspulun en formaline. In

Duitschland heeft men goede resultaten met Uspulun verkregen.

Volgens voorschrift moet het graan eerst in water ondergedom-

peld worden om de geheele brandkorrels te verwijderen; daarna

wordt het graan omgeschept met ^ % Uspulun oplossing.

Per 100 K.G. groan wordt 10 L. oplossing gebruikt. Na de be-

handeling het graan op een vooraf schoongemaakte plek uit-

spreiden ter droging. Een tweede aangegeven methode is het

graan gedurende 1 uur onder te dompelen in een |4% Uspulun-

oplossing.

Het gebruik van formaline is minder aan te bevelen, aange-

zien het meermalen voorkomt, dat deze vloeistof, als men ze

van plaatselijke leveranciers betrekt, door langdurig staan de

vereischte sterkte heeft verloren ; om dezelfde reden is formaline

die van eene behandeling is overgebleven, eene volgende keer

vaak onvoldoende werkzaam.
Stuifbrand in tarwe en gerst. Aangezien de veroorzaker van

dezfe ziekte zicli binnen in de korrel bevindt, kunnen geen bijten-

de middelen worden aangewend, omdat dan tegelijk met de

schimmel ook de Idem gedood zou worden. Er wordt gebruik

gemaakt van warm water. Eerst wordt het graan gedurende I V2
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uur geweekt in koud water, daarna laat men het nog4^uur
buiten water naweeken; ten slotte wordt het gedurende 10 mi-
nuten ondergedompeld in warm water. Voor tarwe moet de tem-
peratuur gedurende deze 10 minuten 53° C. zijn, voor gerst

51—52° C. De te gebruiken thermometers moeten gecontroleerd

zijn, aangezien zeer vaak miswijzingen van % graad en meer
voorkomen. Nadere bijzonderheden omtrent de uitvoering van
de heetwaterbehandeling zijn te vinden in Mededeeling no 4

van den Phytopathologischen Dienst, welke instelling ook gratis

advies geeft en hulp verleent.

Stuifbrand in haver. De stuifbrand in haver wordt evenals

de steenbrand in tarwe en gerst veroorzaakt door een schimmel,
waarvan de sporen zich buiten aan de korrels bevinden. Tegen
deze ziekte kan dus ook gebruik gemaakt worden van bijtende

middelen. Kopervitriool is niet aan te raden, omdat gebleken is,

dat de kiemkracht van met kopervitriooloplossing behandelde
haver vrij sterk achteruitgaat. Zeer goede resultaten zijn bereikt

door de haver gedurende 10 minuten onder te dompelen in water

van 53—54° C. Er behoeft geen weeking aan vooraf te gaan.

Een behandeling met formaUne geeft onzekere uitkomsten. Het
graan wordt bij deze behandeUngswijze of gedurende 15—20

minuten ondergedompeld in formaline van ^/4%, of hiermede
omgeschept (per H.L. haver 5 L. van deze vloeistof). Na de be-

handeling blijft het graan 8—12 uur, met vochtige zakken be-

dekt, Hggen om zoodoende de formalinedampen goed te laten

inwerken.

Uspulun, op dezelfde wijze aangewend als bij tarwe, schijnt

volgens Duitsche onderzoekers eveneens goede resultaten te

geven. Hier te lande zijn nog geen voldoende proeven met dit

middel genomen.
Strepenziekte der gerst. Uit de in 1919 genomen proeven is

zeer duidelijk gebleken, dat een behandeling der gerst met koper-

vitriool,^ zooals deze plaats heeft tegen steenbrand, zonder ge-

heel afdoende te zijn, toch de beste uitkomsten gaf, dus om-
scheppen met een 8% oplossing {200 gr. kopervitriool opgelost

in 2}/^ L- water per H.L. gerst).

Vergelijkende proeven met Uspulun zijn niet genomen, zoodat

hierover nog geen oordeel kan geveld worden.

Roggestengelbrand. Deze ziekte treedt hier te lande weinig op.

Wanneer het noodzakelijk is de rogge hiertegen te ontsmetten,

kan men op dezelfde wijze te werk gaan als bij ontsmetting

tegen steenbrand in tarwe of gerst.

Kiemschimmels. Het meest heeft hiervan de zomertarwe te
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lyden, maar ook wintertarwe, haver, gerst en rogge kunnen met

deze schimmels besmet zijn. Het beste middel is wel de heetwater-

behandeling maar kopervitriool, sublimaat en zeer waarschijnlijk

ook Uspulun staan in werking weinig hierbij ten achter ; forma-

line is veel minder werkzaam.

De heetwaterbehandeling geschiedt op de bovenaangegeven

wyze, evenals die met kopervitriool en Uspulun (zie behandeling

tegen steenbrand). Vaak komen de kiemschimmels op graan

voor, dat door slechte weersomstandigheden geleden heeft. Met

het oog op de kans, die er bestaat, dat ook de kiem eenigszins

geleden heeft, doet men in zulke gevallen beter geen gebruik te

maken van de warmwaterbehandeling, tenzij men bij tarwe en

gerst tegelijk met de kiemschimmels ook de stuifbrand wil be-

strijden. Ook is gebleken, dat alsdan bij gebruikmaking van

kopervitriool de oplossing het best eenigszins gewijzigd kan

worden. Per H.L. graan neemt men dan 150 gram, welke opge-

lost worden in 1^ L. water. Wil men sublimaat aanwenden, dan

moet hiervan per H.L. 12% gram opgelost worden in 2V^L. water,

waarmee het graan wordt omgeschept. (Sublimaat is een zeer

sterk maaggif; men zij er dus voorzichtig mede.)

Opmerkingen. Wanneer in tarwe en gerst steen- en stuifbrand

tegelijk voorkomen, moet eerst het graan ontsmet worden op de

voor steenbrand aangewezen wijze. Daarna wordt de warm-
waterbehandeling toegepast. Het is n.l. gebleken, dat de warm-
waterbehandeling alleen, den steenbrand niet altijd geheel doet

verdwijnen.

Bij de ontsmetting houde men zich precies aan de hierboven

gegeven .voorschriften. Afwijking ervan kan 6f een onvoldoende
werking van de ontsmetting, 6f vermindering van kiemkracht
tengevolge hebben. Er mag geen gebruik gemaakt worden van
ondeugdelijke ontsmettingsmiddelen. Bij aanwending van koper-

vitriool komt dit nog meermalen voor. Men moet den eisch

stellen, dat het 25% koper bevat en een zuiverheid heeft van
97—98%. Kopervitriool en sublimaat mogen niet opgelost

worden in ijzeren of blikken vaatwerk; hiervoor gebruike men
houten of steenen. Wanneer het graan zeer sterk besmet is met
steenbrandsporen, doet men goed het vooraf in water onder te

dompelen, om de geheele brandkorrels te verwijderen. Voordat
het dan met een ontsmettingsmiddel wordt behandeld, moet
het goed gedroogd zijn. Na de ontsmetting van het graan moet
er voor gezorgd worden, dat niet opnieuw besmetting kan plaats

vinden. Dit kan gebeuren, wanneer het behandelde graan op
plaatsen wordt uitgespreid, waar besmet graan gelegen heeft,
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dus op dorschvloeren, zolders enz. Het ontsmette graan mag
in geen geval in dezelfde zakken gestort warden, waarin het zich

voor de ontsmetting bevond, tenzij deze zakken ook ontsmet zijn.

Ook de zaaimachine kan een bron van herinfectie zijn.

Men ontsmette ieder jaar opnieuw al het zaaigraan !

W. B. L. Verhoeven.



DE GESTREEPTE DENNENRUPS

(Trachea piniperda Panz. = Panolis griseovariegata Goeze.)

De abnormaal sterke vermeerdering van de gestreepte den-

nenrups, die in 1919 in verscheiden dennenbosschen in ons land

werd waargenomen, en waardoor groote schade werd aangericht,

gaf mij aanleiding tot het schrijven van het onderstaande artikel,

waarin ik de door mij gedane waarnemingen en ook die van

anderen, welke mij bekend werden, heb neergeschreven, en een

overzicht heb gegeven van wat in vroegere jaren in ons land en

daarbuiten omtrent de dennenrupsenplaag bekend werd; terwijl

ik verder het licht heb laten vallen op de oorzaken, welke de

vermeerdering van het schadelijke insekt kunnen tegenhouden

en in de hand werken, — op de gevolgen, welke de dennen onder-

vinden van de vreterij, — en ten slotte op de middelen ter be-

strijding en voorkoming van eene gestreepte dennenrupsenplaag.

De gestreepte dennenrups ontstaat uit de eieren van den

dennenuil. Allereerst beschrijf ik dit insekt in zijne verschil-

lende levenstoestanden (van ei, van rups, van pop en van
vlinder).

BESCHRIJVING VAN DEN DENNENUIL IN ZIJNE

VERSCHILLENDE TOESTANDEN.

Ei. Het ei is lichtgroen, cirkelrond, met eene platte onderzijde

en eene gewelfde bovenzijde, die op haren top een uitstekend

wratje draagt, hetwelk in 't midden weer ingedeukt is.

De vorm is ongeveer die van een Malva-vrucht. Meestal zitten

de eieren in rijtjes van 6—8 stuks of meer aan eene naald. (Vgl.

PI. IV, fig. 4, waar de eieren op natuurlijke grootte zijn afgebeeld,

vastgehecht op eene naald; terwijl in fig. 3 het ei vergroot is

afgebeeld. van bovenop gezien en in fig. 5 twee eieren van ter

zijde gezien zijn weergegeven).

Rups. De rups heeft, behalve drie paar borstpooten, vijf paar
achterlijfspooten; maar in den jeugdtoestand zijn de eerste twee
paren achterlijfspooten kort, waardoor de gang dan wordt onge-
veer als die van eene spanrups. (Zie PI. IV, fig. 4, links).
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De jonge rups heeft een kleinen, bruingelen kop en een licht-

groen lichaam met eene duidelijke, witte overlangsche streep

over 't midden van den rug ; aan weerskanten, langs den beneden-
rand van de rugzijde, eene lets breedere oranjegele streep; en
aan weerskanten, tusschen de witte rugstreep en de gele strepen,

nog twee zeer smalle lichte overlangsche strepen: in 't geheel
zijn er dus zeven overlangsche strepen. — Gedurende de eerste

jeugd hebben de rupsen het vermogen om draden te spinnen;
later verliezen zij dit vermogen.
De volwassen rups (PI. IV, fig. 6, 7) bereikt eene lengte van

3 tot 4 c.M. ; zij is veel bonter dan de jonge rupsen. De kop is

groot, glimmend geel met eene roode, netachtige teekening, zoo-

dat dit lichaamsdeel bij oppervlakkige beschouwing rood lijkt.

Men treft nog dezelfde overlangsche strepen aan als bij de jonge
rups. De gele overlangsche streep, die zich bij de jonge rups aan
elke zijde bevindt, wordt vaak tot eene witte overlangsche
streep met een oranjerooden buitenrand.

Voor iedere vervelling worden de gestreepte dennenrupsen
donkerder, op sommige plekken van het lichaam bijkans zwart;

met name is dat met den kop het geval. Kort na de vervelling

zijn zij veel lichter groen gekleurd.

Wanneer men eene rups aanraakt, scheidt zij een geel- of

groenachtig vocht af.

Van de volwassen rupsen gaan er 1400 tot 1500 in een Liter. —
De uitwerpselen der rupsen zijn langwerpig en dun en bestaan

uit drie aan elkaar aaneengehechte stukjes.

Pop. (PI. IV fig. 8.) De pop is glimmend bruin, 18 m.M. lang

of lets korter. Zij ligt in den grond of in het strooisel, niet door
een cocon bedekt. Aan het achtereinde twee dorentjes. Op de

rugzijde van het 4e lid bevindt zich een overdwars liggend groef-

je, door een donker gekleurd walletje omgeven.
Volwassen uil {Imago). Grootste afmetingen van het wijfje

(PI. IV, fig. 2) : lengte 14 m.M., vlucht 37 m.M. Het mannetje
(PI. IV, fig. 1) is gewoonlijk lets kleiner dan 't wijfje. De lang-

werpige voorvleugels hebben eene geel-roodachtig grijze grond-

kleur. Twee lichte zigzaglijnen loopen op eenigen afstand van
elkaar langs den buitenrand. Verder eenige witachtige vlekjes,

die aan de voorvleugels een bont, gevlekt voorkomen geven. Ove-

rigens is de teekening zoowel als de kleur dezer vleugels bij ver-

schillende individu's nogal verschillend. Er zijn ook exemplaren,

die vrij wel grijs zijn en weinig rood meer bevatten. De met wolhge

haren bekleede kop en het borststuk hebben de grondkleur der

voorvleugels, terwijl het achterlijf en de achtervleugels bruin-

achtig grijs zijn. De achtervleugels hebben wit franje. De sprieten
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van het wijfje zijn draadvormig ; die van het mannetje vertoonen

twee rjjen korte zaagtandjes, welke wear korte borstels dragen.

Het einde van het achterlijf is bij het mannetje van langeharen

voorzien, bij het wyfje niet.

LEBFWIJZE.

By het verlaten van de pop kruipen de uilen tegen de dennen-

stammen op en blijven daar eenige uren, alvorens zij kunnen

wegvliegen. Men ziet ze vliegen vroeg in het voorjaar, soms

reeds in de tweede helft van Maart en verder in April, enkele

jaren tot in Mei.

Mr. H. Verloren ^) deelt mee, dat in 1846 de uilen, wegens

den buitengewoon zachten winter, reeds in Februari begonnen

uit te komen, en dat zij v66r April reeds alle uit de pop waren

gekropen. Bene zoo vroegtijdige ontwikkeling echter schijnt

slechts hoogst zelden voor te komen, want geen andere schrijver

maakt daar verder melding van.

Niet slechts bij nacht vliegen de uilen, maar ook over dag ziet

men ze tusschen de dennen rondvliegen ; soms, als er wilgen in de

nabijheid der grove dennen zijn, ziet men ze op de bloeiende

wilgenkatjes om honig te zuigen. Doorgaans echter worden
de uilen tegen den avond meer beweeglijk dan over dag; de

paring grijpt altijd bij avond of bij nacht plaats, bij voorkeur

bij warm weer. Van koud weer, zooals wij dat in Maart en April

vaak kunnen hebben, lijden de uilen veel; soms sterven ze

dan zonder hun geslacht te hebben voortgeplant. Zeker is het

ten deele daaraan toe te schrijven, dat eene sterke vermeerdering

van de gestreepte dennenrups slechts bij uitzondering voorkomt.

Schopt men in Maart of April met kracht tegen dennenstammen,
dan ziet men op koude dagen de uilen uit de boomen vallen,

terwijl men dit op warme dagen niet ziet gebeuren, daar de
uilen dan df rondvliegen, 6f in de kronen der boomen zittende,

zich stevig vasthouden.

Ratzeburg 2) deelde in zijn boek „Die Waldverderber" mee,
dat de vrouwelijke dennenuil hare eieren in rijen van 3—8 stuks
of meer aan de naalden in de kronen der dennenboomen legt

;

en deze mededeeling vindt men ook in bijkans alle latere werken
over boschinsekten overgenomen. Nu is het bekend, dat in 't al-

1) Zie Mr. H. Verloren, „Waamemingen over de buitengewone
yermenigvuldiging van Noctua piniperda en Hylesinus piniperda
in de dennenbosschen der provincie Utrecht;" in ,,Algemeene Konst-
en Letterbode voor het jaar 1847", le deal, bl. 130

2) Zie o.a. Ratzeburg. „Die Waldverderber und ihre Feinde", 6e
Aufl. (1869), bl. 149.
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gemeen de vlinders uit de familie der uilen hunne eieren ieder

afzonderlijk leggen. Daarom betwijfelt Altum i) de juistheid

van Ratzeburg's mededeeling. Hij schrijft, dat deze zijne

waarnemingen omtrent de wijze van leggen van de eieren

heeft gedaan bij uilen, die in gevangenschap verkeerden, n.l. in

een insekten-kweekkas. Ofschoon het nu, schrijft Altum, indef-

daad toch wel mogelyk is, dat de dennenuil, die ook in andere
opzichten wat zijne leefwijze betreft, van de meeste uilen af-

wijkt ^), zich ook wat het eierleggen in de vrije natuur aangaat,

anders gedraagt dan de meeste uilen, zoo twijfelt hij toch wel

eenigszins aan de juistheid van wat Ratzeburg over het eier-

leggen van den dennenuil schrijft. Hij meent, en zonder twijfel

terecht, dat men uit het gedrag van het dier in gevangenschap
niet mag afleiden, dat het in het bosch zich ook zoo zou gedragen.

Altum maakt verder melding van het volgende feit: in jaren,

waarin zich de gestreepte dennenrups niet buitengewoon heeft

vermeerderd, kan men door tegen een dennenstam te schoppen,

nooit meer dan zeer enkele exemplaren uit den boom doen vallen,

gewoonlijk hoogstens een of twee. Dit zou, volgens Altum, on-

mogelijk zijn, wanneer de dennenuil zijne eieren altijd in reeksen

van 6—8 stuks of zelfs meer aan eene naald legde (Ratzeburg
teekent er zelfs 17 op eene enkele naald!): hij houdt het er dus

voor, dat de dennenuil wat het eierleggen betreft, niet van de

meeste andere uilen afwijkt, en dus zijne eieren ieder afzonderlijk,

niet in meerdere exemplaren bij elkaar, legt.

Ook door mij werd herhaaldelijk het feit geconstateerd, dat

men in gewone jaren uit de meeste denneboomen in 't geheel

geene gestreepte dennenrupsen kan uitkloppen, uit sommige
andere slechts een of twee, althans nooit bijv. een half dozijn.

Maar 't is bekend, dat de gestreepte dennenrups uiterst gevoelig

is voor minder gunstig weer, vooral in hare jeugd en ook later

1) Altum. „Forstzoologie, III, Insecten",2te Abteilung,bl. 138 (1875).

2) De vlinders uit de famihe der Uilen leggen in 't algemeen hunne
eieren, ieder ei afzonderlijk, aan kruidachtige gewassen. Er zijn echter

eenige soorten, die ze aan houtige planten depone^ren, zooals de krake-

ling [Diloha coerideocephalu), die zijne eieren altijd afzonderlijk aan
stam, takken en twijgen van allerlei loofhout en ooftboomen legt, —
de abrikozenuil [Acronycta tridens V .), die ze in kleine hoopjes aan
verschiUende ooftboomen en aan wUgen vasthecht, — de eschdoornuil
{Acronycta Aceris), die ze in hoopjes aan eschdoorn, kastanje, eik,

enz. legt. — De op allerlei kruidachtige planten levende rups van den
gammuil [Plusia gamma L.) komt voort uit eieren, die- afzonderlijk

gelegd worden. Toch vend ik in jaren van sterke vermeerdering de
eieren van den gammauil soms in groote massa's bij elkaar aan kruidach-
tige planten. — Agrotis pronuba legt altijd de eieren in geheele scholen.
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gedurende de vervellingen ; zoodat het geen wonder zou zijn,

dat in de meeste jaren, ook wanneer meerdere eieren aan enkele

naalden van een boom zijn gelegd, er per slot van rekening hoog-

stens een paar rupsen in dien boom overblijven.

Overigens heeft Ratzeburg blijkbaar niet alleen in zijne

k'weekkastjes de eieren op rijen aan de naalden zien zitten. Hij

zegt toch in zijn bovenaangehaald werk ^), dat men de eieren

aan de dennenboomen alleen kan waarnemen, als de boomen
geveld zijn (omdat n.l. de eieren altijd worden gelegd aan de

naalden van de kronen van hoogere boomen). Blijkbaar heeft

Ratzbburo dus ook wel de eieren aan de naalden van gevelde

dennen waargenomen, vastgehecht op de door hem aangeduide

wijze.

Toch schijnt de dennenuil inderdaad niet altijd zijne eieren

in rijen aan de naalden vast te hechten. Immers Bechstein 2)

schrijft, dat het wijfje gewoonlijk hare eieren ieder afzonderlijk

aan den top der naalden vastkleeft, en alleen wanneer de uil zeer

veel voorkomt, 2 tot 4 eieren aan eene naald legt, terwijl ook
Pfeil 3) vermeldt. dat het wijfje de eieren aan den top der

naalden d6poneert.

Het komt mij voor, dat het eierleggen niet altijd op de zelfde

wijze geschiedt; dat soms de eieren afzonderlijk aan de naalden

worden vastgehecht, aan iedere naald e^n; maar dat andere
keeren, met name als er zeer veel uilen zijn, de eieren op rijen

langs eene naald worden vastgekleefd. En daar men in 't alge-

meen op het eierleggen van den dennenuil niet veel zal letten in

jaren, waarin er niet veel uilen vliegen, en bovendien alleen bij

een gevelden boom de wijze van bevestiging der eieren waar-
neembaar is, zoo zal het rastkleven van de eieren afzonderlijk

wel niet zoo heel vaak worden waargenomen. —
Aangaande het aantal eieren, dat een vrouwelijke dennenuil

kan leggen, vindt men in bijkans geen der meer bekende oude-
re of nieuwere werken over boschinsekten (Ratzebfrg, Altum,
NoRDLiNGER, Hess, Goureau) eene opgave. Bij Bechstein *)

vind ik vermeld, dat een wijfje er 50 tot 70 in haar lichaam
heeft (een getal, ,dat steUig veel te klein is!); terwijl in het
artikel „De dennenrups" in de ,,MedtBdeelingen en Hande-
lingen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw van

1) Ratzeburo, „Die Waldverderber und ihre Feinde", 6e dnik,
bl. 147.

2) Bechstein, „Forstin8ectologie" (1818), bl. 333.
3) Pfeil, „In8ectenschaden in den Waldern, die Mittel ihra vorzu-

beugen und seine Nachtheile zu vermindern." (1827), bl. 42.
4) Bechstein. „Forstin8ectologie", bl. 333.
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1846" staat: „Hun getal bedraagt minstens duizend voor
elken wijfjesvlinder". Escherich i) geeft als het aantal eieren,

dat eene vrouwelijke dennenuil kan leggen, op: 300 tot 500.

Laatstgenoemde geleerde schrijft mij, dat een zijner adsistenten

in het achterlijf van een rijp wijfje eenmaal zelfs tot 800 eieren

heeft gevonden.

Korten tijd voor het uitkomen der rupsen worden de eieren

roodachtig van kleur. ^)

Ofschoon de gestreepte dennenrups met recht als een insekt

van den groven den kan worden aangeduid, zoo is het toch nog
niet geheel zeker, dat de uil hare eieren uitsluitend aan de naalden
van dezen boom legt.

Altum ^) maakt melding van het feit, dat hij gestreepte den-

nenrupsen ook uit Weymouthspijnen heeft geschud, en ver-

meldt, dat zij ook wel aan fijnsparren vretende werden aan-

getroffen. Dit jaar kwamen zij, volgens door mij ontvangen be-

richten, onder Doom ook vretende voor aan berken. En de Heer
Van Lonkhuyzen, Directeur der Nederl. Heidemaatschappij,

die mij vele belangrijke gegevens omtrent het voorkomen van
de dennenrupsenplaag in verschillende deelen van ons land ver-

schafte, meldt mij, dat de rupsen op onderscheiden plaatsen

ook aan de naalden van de Douglas-spar, aan die van Chamycae-
paris Menziezii en aan de bladeren van berk en Amerikaanschen
eik vretende werden aangetroffen. Bij laatstgenoemde boomen
werd, volgens den Heer Van Lonkhuyzen, de bladsteel door-

gevreten, maar de bladschijf niet aangetast.

De Heer M. de Koning*), Houtvester bij de Nederl. Heide-

maatschappij, schrijft, dat het voedsel van de gestreepte dennen-
rups wel bijna steeds uit dennennaalden bestaat, maar dat bij

gebrek hieraan ook naalden van Douglassparren en Sitkasparren

worden beknaagd.
Het blijft intusschen nog de vraag, of de dennenuil ook zijne

eieren aan de naalden of bladeren van andere boomen dan
den groven den legt. Het komt mij waarschijnlijker voor, dat dit

1) Escherich, „Die Borstinsekten Mitteleuropas." Band I (1914),

bl. 129.

2) JuDEiCH iind Nitsche. „Lehrbuch der Mitteleuropaischen Forst-

sektenkunde", Band II (1895), bl. 930.

3) Altum, „Forstzoologie", III Insekten, 2te Abteilung", bl. 138.

4) Zie het naschrift van den Heer De Koning bij een artikel van
den Heer J. F. Vogel over „grove-demienbeschadiging door den den-
nenuil of de gestreepte dennenrups in het Leuvenumsche bosch," in

„Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij", 31e jaargang,

afl. 10, bl. 346.
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niet geschiedt, raaar dat de rupsen bij gebrek aan de noodige

voor hen bereikbare dennenaalden, overgaan van den groven

den op andere boomen.

Immers de gestreepte dennenrups is een insekt, dat zeer kies-

keurig is: de dennenuil legt nog niet eens zijne eieren aan alle

mogelijke grove dennen, maar uitsluitend aan grootere boomen

van minstens twintigjarigen ouderdom, gewoonlijk aan nog oude-

re boomen, n.l. van 40 jarigen leeftijd en ouder. In ISjarige en

jongere bosschen wordt ook wel eens nu en dan eenige beschadi-

ging waargenomen, maar veel heeft die gewoonlijk niet te be-

teekenen, en meestal vertoont zij zich daar slechts sporadisch

en aan enkele boomen, die ook nooit geheel worden kaalge-

vreten. Blijkbaar heeft men te doen met eene vreterij door insek-

ten, die als zeer jonge rupsen uit andere bestanden in de buurt

z\jn komen overwaaien of daar been heengetrokken zijn.

Is een groote denneboom geheel kaalgevreten, dan laten de

mpsen zich op den grond vallen en begeven zich naar een ande-

ren denneboom, waar zij weer tegen den stam opkruipen, om te

zien of daar wat te halen is. Is dit niet het geval, dan probeeren

zij het bij nog een anderen denneboom. Door dat been en weer-

trekken, stam af en stam op, zonder dat het haar gelukt, passend

voedsel te vinden, geraken de rupsen uitgeput en worden zij

zeer traag i).

Wanneer een bosch zoo goed als geheel is kaalgevreten, trekken

de dennenrupsen soms in groote scharen uit het bosch weg, soms
over wegen been, om zich in een ander bosch te vestigen. Ontmoe-
ten zij dan op hunnen weg andere Coniferen, dan gaan zij ook
daaraan vreten; zelfs tasten zij bij uitzondering loofhout aan. —
Wat betreft de richting, waarin de plaag, die eenmaal een

gedeelte van het bosch heeft aangetast, zich daarin verder ver-

breidt, schijnt geen algemeene regel te bestaan. Terwijl in eene
conferentie, welke op 25 September j.l. te Utrecht in het gebouw
van het Staatsboschbeheer plaats vond 2), Dr. J. Th. Oudemans

1) Zie het bovenaangehaalde artikel van Vogbl, in het ^Tijdschrift
der Nederlandsche Heidemaatschappij", 31e jaargang bl. 345.

2) Op 25 Sept. 1919 kwamen te Utrecht, op initiatief van den Heer
E. D. Van Dissel, Inspecteur van het Staatsboschbeheer, de volgende
Heeren bijeen om te spreken over de heerschende dennenrupsenplaag
en om na te gaan wat zou kunnen worden gedaan om eene herhaling
der plaag te voorkomen: de Heer E. D. van Dissel voornoemd, en
de Heeren W. H. de Beaufort te Maam; J. H. Jager
Geeunos, adjunct-inspecteur van het Staatsboschbeheer; J. P. van
LoNKHUYZEN, dlrecteur van de Nederlandsche Heidemaatschappij

,

te Amhera; J. Mulder, houtvester van H.M. de Koningin (namens
den heer G. E. H. Tutein Nolthenius, opperhoutvester van H.M.
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verklaarde, dat in een door hem waargenomen geval deze ver-

breiding van het Oosten naar het Westen plaatsgreep, bleken de
Heeren W.H. de Beaufort en J. Mulder steeds eene verbreiding

van het Westen naar het Oosten te hebben waargenomen, terwijl

ook de Heer E. D. van Dissel meende, dat de verbreiding

als regel in laatstgemelde richting zou plaatsgrijpen. Zelf heb ik

hieromtrent geene ervaring, en ook de in 't buitenland verschenen
werken geven daaromtrent geen licht. Het komt mij het

meest waarschijnlijk voor, dat de verbreiding der plaag niet al-

tijd in dezelfde richting plaatsvindt, maar dat de rupsen grooten-

deels trekken in die richting, waar zich nog dennen bevinden,

die nog niet zijn kaalgevreten ; ofschoon uit de mededeelingen van
den Heer Vogel te Apeldoorn wel degelijk blijkt, dat de rupsen
zich daarin nog wel eens vergissen. Ook de wind kan bij de uit-

breiding der plaag zeker eene rol spelen, meer bepaaldelijk in

den tijd, dat de rupsen nog klein zijn en draden spinnen. Dan
kunnen zij in grooten getale van den eenen boom naar den ande-

ren overwaaien, al geschiedt dit met de jonge gestreepte dennen-
rupsen niet in die mate als met de jonge rupsen van den non-

vlinder, die in hare eigenaardig gebouwde haren een apart

apparaat voor de verspreiding door de lucht bezitten.

De vreterij der gestreepte dennenrups wordt eerst tegen het

einde van Mei of in 't begin van Juni, op een tijd, dat de rupsen

haar spinvermogen hebben verloren, duidelijk zichtbaar.

Meestal tegen het laatst van Juli zijn de rupsen volwassen;

echter kan dit in sommige jaren reeds het geval wezen in 't laatst

van Juni, andere jaren eerst in Augustus. In jaren van sterke

vermeerdering bereikt soms een betrekkelijk groot aantal rupsen

den toestand, waarin zij gaan verpoppen, eerst in Augustus of

nog later; enkele levende rupsen werden in 1919 nog in Novem-
ber gezien. Op 29 Juli waren in sommige bosschen op de Veluwe,

welke ik bezocht, de rupsen reeds alle uit de boomen verdwenen;
in andere bosschen echter vielen er, als men de stammen in

schudding bracht, nog vrij talrijke rupsen uit de boomen, en

daaronder sommige, die nog niet veel meer dan half volgroeid

waren. Waarschijnlijk waren dat dennenrupsen, bij welke de

geregelde voeding gedurende langeren of korteren tijd onder-
' broken was geweest, doordat zij zich uit een geheel kaalgevreten

boom hadden laten vallen om na eenig rondtrekken in een ande-

ren terecht te kdmen, waar nog voedsel was te vinden. De on-

gelijkmatige groei der verschillende individu's is in jaren van

de Koningin, te Apeldoorn); Dr. J. Th. Oudemans, president der
Nederl. Entomologische Vereeniging en van de Vereeniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland, te Putten, en ondergeteekende.
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sterke vermeerdering ook bij andere soorten van rupsen, — al-

thans bij dezulke, die zich bijkans uitsluitend tot 6ene soort van

boomen bepalen, — een dikwijls voorkomend verschijnsel. Dit

werd bijv. ook gedurende eene nonrupsenplaag herhaaldelijk

waargenomen.
De volwassen rupsen begeven zich naar den grond: 6f zij

kruipen langs den stam naar beneden, 6f zij laten zich op den

bodem vallen. Vaak hoopen zij zich een korten tijd lang aan den

voet der stammen op; later bewegen zij zich gewoonlijk nog

een poosje over den grond voort, alvorens zich te verschuilen

op de plaats, waar zij in pop gaan veranderen; zoodat men niet

juist altijd onder een boom, waarin zeer veel rupsen zaten,

later ook zeer veel poppen vindt. De rupsen zoeken blijkbaar

naar eenegelegenheid, die haar voor de verpopping en overwinte-

ring het meest geschikt lijkt, Waar de grond dicht met mos of

strooisel bedekt is, blijven zij meestal in deze bodembedekking.

Gaarne kruipen zij in een hoop molm weg, dat ontstaan is uit

een vergaan stuk hout; op zulke plaatsen vindt men soms later

groote massa's poppen in een hoop bij een. Waar de bodem vrij

kaal is, daar kruipen zij gewoonlijk eenige centimeters diep in

het Zand weg. Kortom zij richten zich er geheel op in om zoo

goed mogelijk tegen de winterkoude beschut te zijn. Dat hebben
zij dan ook wel noodig, omdat de pop van de gestreepte dennen-

rups niet door een cocon bedekt is. Dikwijls vindt men reeds in

Juni eenige poppen op de bovenaangegeven plaatsen; in Juli

wordt haar aantal daar veel grooter ; in Augustus vindt men, be-

houdens enkele uitzonderingen, alien verpopt. De poppen blijven

gewoonlijk tot in Maart of in April op hare schuilplaatsen liggen;

dan komen de uilen te voorschijn.

WIJZB VAN VRETEN.

In 't algemeen vreten de jonge gestreepte dennenrupsen aan-
vankelijk de jonge naalden op, die zich pas aan de zich ontwikke-
lende scheuten hebben gevormd. Dr. J. Wttewaall i) schrijft

daarover: „De rupsjes komen in Mei uit en spinnen zich met
eenige draden aan de naalden vast, of laten zich aan een draad
zakken om lager staande naalden aan te tasten."

„0f8choon de rupsen dan nog zeer klein zijn, zoo doen zij toch
reeds veel kwaad daar zij dan het lot aantasten, dat zich begint
te ontwikkelen, en daarbij de gewoonte hebben om de jonge

1) Dr. J. Wttewaall, „Volk8lee8boek over schadelijke en nuttige
insekten" (Groningen, Gebrs. Hoitsema; 1864), bl. 122 en 123.
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naalden van onderen door te bijten, hetgeen in zoodanige hoe-

veelheid kan geschieden, dat men volgens de mondeling gedane
mededeelingen van den Heer Verloren door het groote aantal
afgebeten dennennaalden zich dadelijk overtuigen kan dat hier

de gestreepte dennenrupsen aanwezig zijn."

„Het nadeel, dat zij op dien leeftijd verrichten, blijft hier nog
niet bij. Het overgebleven gedeelte van de naald wordt nu door
de rupsjes afgevreten, en wel zoo, dat zij zich geheel in de scheede,

die de beide naalden omvat, invreten, en door het wegvreten van
alle jonge naalden de knopontwikkeling voor het volgende jaar

onmogelijk maken."
„De eigenschap van het spinnen van draden verliezen de rup-

sen al spoedig, doch zij worden na iedere vervelling vraatzuchti-

ger, zoodat zij bij eene grootere vermeerdering, al de jonge
naalden wegvreten, ten gevolge waarvan de scheuten na eenige

dagen bars beginnen af te geven en verwelken, en zelfs het twee-

en driejarige hout week wordt. Een zoodanig bosch, zegt de Heer
Brants, heeft het aanzien als ware het door een boschbrand
verschroeid. Bij het grooter worden der rupsen beginnen zij

langzamerhand andere naalden weg te vreten, en als zij %van
hare grootte hebben bereikt, heeft volgens den Heer Verloren
juist het omgekeerde plaats en geven zij aan de oudste naalden

de voorkeur."

Een in sterke mate bevreten bosch vindt men afgebeeld op
PI. V.

De schildering, die Dr. Wttewaall van de wijze van vreten

van de gestreepte dennenrups geeft, is zeker in 't algemeen
juist. Toch grijpt de vreterij niet altijd geheel op de door hem
aangewezen wijze plaats.

Regel is het zonder twijfel, dat de jonge gestreepte dennen-

rupsen beginnen met de jonge naalden van de meischeuten aan
te tasten; maar dit schijnt toch geen regel zonder uitzonderingen

te zijn. Althans de Heer Insinger op Oostereng aan den Grind-

weg tusschen Bennekom en Heelsum, verzekerde, dat in zijne

dennenbosschen juist de oude naalden werden aangetast, ook
door de nog jonge rupsen. Hoewel ik geen gelegenheid had mij

persoonlijk van de juistheid van deze waarneming te overtuigen

en ik ook in de literatuur daarvan geene voorbeelden vond ver-

meld, twijfel ik daaraan in 't geheel niet. Misschien zijn in

de bosschen van den Heer Insinger de meischeuten door de eene

of andere oorzaak laat uitgeloopen en waren de jonge rupsen

dus verplicht, althans in den aanvang, zich met oude naalden

tevreden te stellen, en zijn zij, eenmaal aan dien kost gewend,

daarbij gebleven.
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Bfl JuDBicH UND NiTSCHE ') vind ik de mededeeling, dat

het soma voorkomt, dat de oude naalden worden aangetast v66r

de jonge naalden geheel opgevreten zijn.

Dat de jonge gestreepte dennenrupsen vaak beginnen met een

groot stuk van de jonge naalden af te bijten (zie PI. IV. fig. 9),

zoodat de bodem met groote massa'» stukken van naalden be-

dekt wordt, dit kon ook ik bij gelegenheid van vroegere plagen

constateeren, o.a, bij gelegenheid van eene vreterij in dennen-

bosschen tusschen Otterloo en Ede in 1889 en van eene dergelijke

vreterg eenige jaren later in de buurt van Harskamp. In 1919

had ik tot mijn spijt in 't begin van de plaag geen gelegenheid,

aangetaste dennenbosschen te bezoeken.

Toch schijnt dat afbijten van de grootste stukken der jonge

naalden door de jonge rupsen althans niet geregeld voor te komen
Immers andere schrijvers dan Wttewaall maken van deze

eigenaardigheid geen afzonderlijke melding.

Volgens laatstgenoemden schrijv.er vreten de jonge rupsen,

nsdat zij de grootste helft van de jonge naalden hebben afge-

beten, niet alleen de basale gedeelten van deze naalden op, maar
Wttewaall zegt, dat zij zich ook geheel invreten in de scheede,

die de beide naalden omvat; m.a.w. dat de tusschen de twee
naalden zittende knop door hen wordt vernield. Die op het ein-

de van de als regel kort blijvende takjes tusschen de beide naal-

den gezeten knoppen zijn in gewone omstandigheden voor den
boom van geen beteekenis, omdat zij zich dan niet verder ont-

wikkelen. Maar in abnormale omstandigheden, bijv. wanneer
de eindknop van de scheut en de vlak daaronder in een krans
geplaatste knoppen door de dennenknoprups {Retonia turionana)

zijn uitgevreten, — wanneer deze knoppen zijn doodgegaan of

door de eene of andere oorzaak in 't volgende jaar niet tot eene
scheut uitgroeien, — dan krijgen gewoonlijk de anders rustend
blijvende knoppen tusschen de twee naalden eene belangrijke

beteekenis voor den boom. Deze knoppen groeien totscheuten uit.

„Scheidentriebe" noemen de Duitsche houtvesters deze scheuten,
omdat zij ontstaan binnen de scheede, die de basis der naalden
omvat. Die „scheedescheuten", zooals wij ze zullen noemen, dra-
gen naalden, zoodat in den nazomer of in 't volgende voorjaar
door de vorming van zoodanige scheuten weer assimilatie moge-
lijk wordt bij een boom, waarvan in het voorjaar alle naalden
waren afgevreten. En nu heb ik verschillende bosschen op de
hooge Veluwe, onder Ede, bij Doom en Maarsbergen, die ik in

den voorzomer geheel kaalgevreten zag, zoodat zij geheel dor

1) JuDEicH imd Nitsche; t.a.p. bl. 932.
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waren, in Augustus of later in 't jaar weer een groene tint zien

krijgen door het ontstaan van jonge scheuten uit de tusschen

de twee naalden geplaatste knoppen. Ook de Heer E. Dinger
te Lunteren schrijft mij medio October:

„Want inderdaad beginnen de dennen eenigszins groen te wor-

den; het aspect van verre, dat tijdens of kort na de vreterij was
als het uitzicht op een verbrand bosch, maakt nu plaats voor

het gezicht op een groen waas, dat over de toppen gespreid ligt.

Van naderbij gezien blijken de afgevreten scheuten verscheiden

slapende knoppen te hebben ontplooid en nieuwe naalden te

hebben verwekt. Opmerkelijk is het echter, dat daarbij van geen
regelmaat spake is. De naalden zijn zeer willekeurig over de

scheuten verspreid; waar de keurige afgepastheid van de plaat-

sing der naalden in normale omstandigheden treft, stuit men nu
op een onregelmatigen wasdom ; ik kan het niet anders uitdruk-

ken dan: „van eene groote slordigheid." Het is blijkbaar voor

den boom wel eene worsteling om het bestaan. Maar als geen

voortgezette of nieuwe beschadiging zich voordoet, geloof ik

dat wij onze bosschen zullen behouden."
Het ontstaan van „scheedescheuten" in den nazomer en 't na-

jaar bewijst, dat — hoewel de naalden aan die boomen totaal

waren afgevreten, — althans niet alle tusschen de naalden gezeten

knoppen door de rupsen mede waren uitgevreten. Het weer

groen worden van de in den voorzomer kaalgevreten bosschen

bewijst dus, dat de rupsen althans op verre na niet al de „scheede-

knoppen" uitvreten.

Overigens is het wel zeker, dat de gestreepte dennenrupsen

dikwijls wel de scheedeknoppen vernielen of althans de latere uit-

groeiing daarvan onmogelijk maken, al geschiedt dit niet altijd

op de wijze als Wttewaall aangeeft.

Het is bekend, dat zij soms de naalden reeds afvreten, wan-

neer deze pas aan de zich ontwikkelende meischeuten te voor-

schijn beginnen te komen^). Dat dan die nog zoo kleine naalden

geheel tot aan de basis toe worden opgegeten en dat dan tevens

allicht de aan die basis geplaatste kleine knop wordt vernield

of beschadigd, ligt voor de hand.

Ratzeburg 2) schrijft, dat de jonge rupsen zich in de mei-

scheuten inboren, waardoor deze reeds spoedig gaan sterven,

tengevolge waarvan de in de twijgen beschikbare voedende stof-

fen, die anders voor de verdere ontwikkeling der scheut zouden

hebben gediend, nu bewerken dat de zich tusschen de naalden

van de voorjarige twijgen bevindende knoppen gaan zwellen en

1) JuDEicH und Nttsche, t.a.p. bl. 932.

2) Ratzeburg, ..Die Waldverderber undihre Feinde" 6e druk, bl. 150

.
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zich soms reeds in het jaar van de vreterij, gewoonlijk eerst in

het volgende jaar, tot „8cheedescheuten" gaan ontwikkelen. —
Ook GouRBAU ^) schrijft: „Deze rups is vooral te vreezen,

omdat zij zich reeds vertoont v66r de voUedige ontwikkeling

van de meischeuten, welke z\j vernielt, wat een groote schade

veroorzaakt ; zij vreet zich zelfs in deze scheuten in en verbergt

zich daarin geheel.

E. L. Taschenbero 2) zegt het volgende: „Zij begeven zich

dadelijk naar de zich ontwikkelende meischeut, en vreten zich

door de roode schubben, waarmee deze bedekt is, been tot aan

de scheede der jonge naalden, die zij doorvreten; ja zij vreten

zich soms zoo ver naar binnen, dat men ze nauwlijks bemerkt,

en zijn op deze wijze tegen de in dezen tijd nog vaak invallende

nachtvorsten beschut. De aangeboorde scheuten sterven snel af

en in 't volgende jaar vormen zich „scheedescheuten".

Pfeil 3), NoRDLiNGER *), NiissLiN ^) vcrmelden in 't geheel

niet, dat de jonge rupsen zich in de meischeuten zouden inboren,

en evenmin, dat zij een gedeelte der jonge naalden zouden af-

bijten en op den grond laten vallen, om vervolgens alleen het

basale gedeelte dezer naalden op te eten. — Hess ^) schrijft:

„In hare jeugd zou de rups, volgens Ratzeburg, zich in de

knopschubben der meischeuten inboren, zoodat deze spoedig

bruin worden. slap neerhangen en afsterven. Later beknaagt zij

de naalden, van de randen af ; ten slotte vreet zij deze geheel af,

met de scheeden ; vaker aan de benedenste takken dan hooger in

den boom." Hess heeft dus blijkbaar zelf nooit het inboren van
de rups in de meischeuten waargenomen. —
Altum ') vermeldt wat Ratzeburg omtrent de beschadiging

door de jonge rupsen meedeelt, en gaat dan ongeveer voort:

„Deze geheele voorstelling, die zich baseert op hetgeen .... aan
rupsen, die in insektenkastjes werden gehouden, werd waar-
genomen, lijdt zeer aan onwaarschijnlijkheid, althans wanneer
men te doen heeft met eene normale vreterij en niet met eene
buitengewoon sterke vermeerdering. De uilen leggen altijd hun-

1) GouREAU, „Le8 insectes nuisibles aux forets et aux arbres d'ave-
nues" (Paris, Victor Masson et fils 1867), bl. 278.

2) E. L. Tasschenberg. „Forstwirt8chaftliche Insektenkunde"
(Leipzig, Ed. Kunmer, 1874), bl 356.

3) Pfeil, ..Insektenschaden in den Waldern" (Berlin, 1827), bl 42.

4) Nobdlingeb, „Lehrbuch des Forstschutzes" (Berlin, 1884) bl 232.
5) NussuN, „Leitfaden der Forstinsektenkunde, 2te Auflage (Berlin

1913), bl. 379.

6) Richard Hess, „Der Forstschutz", 2te Aufl. (Leipzig, 1887)
deel I, bl. 362.

v p 5' /

7) Altum, „Forstzoologie" Ill.Iusekten, 2te Abt. (Berlin, 1874) bl. 139.
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ne eieren op de plaats, waar de jonge rupsen zuUen vreten; dat

zouden dus, wanneer Ratzeburg's bewering juist was, de knop-
pen moeten zijn. Maar aan deze worden de eieren niet gelegd.

Verder komt het mij onwaarschijnlijk voor, dat de jonge rups-

jes zieh diep in de sappige meischeuten zouden invreten; want
zij zouden daar in de bars moeten stikken of altbans op de
plaats moeten vastkleven Bij overmatig sterke ver-

meerdering wordt alles opgevreten Het kan
niet worden betwijfeld, dat dan ook de meischeuten niet alleen

kaal worden gevreten, maar dat de rupsen ook aan de scbeuten

zelve knagen, zoodat deze slap naar beneden gaan hangen, ver-

welken en ten slotte afsterven."

Altum ontkent dus niet alleen, dat de jonge gestreepte den-
nenrupsen zich in de meischeuten inboren, maar ook, dat zij

zouden beginnen met de jonge naalden op te vreten.

Ook Eckstein i), die eene bijzondere studie heeft gemaakt
van de wijze. waarop verschillende diersoorten de naalden van de
grove den aantasten, vermeldt niet, dat de jonge rupsen bij

voorkeur eerst de jonge naalden aantasten. De rups klimt vol-

gens hem tegen de naald op tot dicht aan den top toe, en begint

dan aan den eenen kant daarvan te vreten ; meestal vreet zij dan
op eene plaats de naald zoover door, dat de top der naald naar
beneden valt; doorgaans het kleinste gedeelte daarvan. Dan
gaat de rups door met vreten, en strekt hare vreterij uit tot bin-

nen in de scheede (waarbij dan dikwijls ook wel de tusschen de
scheede zittende knop zal worden uitgevreten). Eckstein zegt

verder ongeveer het volgende: .,De voorjarige naalden worden
evengoed als die der jonge meischeuten door de gestreepte den-

nenrups opgevreten."' Hij schrijft er in 't geheel niet over, dat

de jonge rupsen zich in de meischeuten zouden invreten. Wel
zegt hij : ,,Men heeft bericht, dat met het verlies van de naalden

soms een verwelken en verschrompelen van de jonge scbeuten

gepaard gaat. De aldus aangetaste scbeuten hangen naar beneden
en kunnen, als zij blijven doorgroeien, zich aan haar uiteinde

weer oprichten."

Ratzeburg schrijft aan de vreterij der gestreepte dennenrup-

sen ook het ontstaan van doode toppen in de dennen toe ; hij

noemt deze doodgegane kroontoppen ..Spiesse". De „Spiessbil-

dung" -) is volgens hem niet altijd het gevolg van het kaal-

1) Eckstein, „Die Kiefer und ihre tierischen Schadlinge" ; ler Band,
„Die Nadeln.' (Berlin 1893), bl. 29

2) Ratzeburg, ..Die Waldverderbniss oder daurender Schade, welcher

dutch Insektenfrasz, Schalen, Schlagen und Verbeiszen an lebenden
Waldbaumen entsteht" (Berlin, 1866), deel I, bl. 30, 84, 157,158 ;en Rat-
zeburg, „die Waldverderber", 6e Auflage (Berlin, 1869), bl. 159, /1 60.
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vreten van den kroontop met zijne twijgen; want ook wanneer

deze niet kaalgevreten zijn, kunnen zij een ,.Spiess" vormen.

VolgenH Ratzebubo wordt het doodgaan van den kroontop in

hoofdzaak verooraaakt door het ontstaan van een overgroot

aantal .,8cheedescheuten" aan de twijgen der lager geplaatste

takken: daardoor zou de sapstroom van de kroon in die mate

afgeleid worden, dat deze zou doodgaan. Overigens wil ik mij hier

niet verder verdiepen in de uitvoerige mededeelingen en ver-

klaringen, die Ratzebubo omtrent de „Spiesse" der dennen-

boomen en hun ontstaan geeft; wat hij daaromtrent meedeeit,

is soms ailes behalve duideiijk en overtuigend. Ook heeft nie-

mand later het doodgaan van heele kroontoppen als gevolg van

de vreterij van de gestreepte dennenrups kunnen constateeren

;

en sommige van Ratzebubg's afbeeldingen (zie bijv. Plaat 10

van zyn ,,Waldverderbni8s") hebben stellig betrekking op niets

anders dan op eene aantasting van de kroon der dennen door

de dennenstamroest {Peridermium Pini corticola.)

Hit het bovenstaande blijkt, dat de waarnemingen en op-

vattingen van de verschillende schrijvers over de dennenrupsen-

vreterij elkander op niet weinige punten tegenspreken. Deels kan

dit het gevolg zijn van het trekken van onjuiste conclusies (zoo-

als door Ratzebubo werd gedaan in zake het vermeende ont-

staan van doode toppen in de kronen tengevolge van de vreterij

der gestreepte dennenrupsen), deels kan het zijn, dat door ver-

schillende onderzoekers ten onrechte werd aangenomen, dat de

rupsen in de vrije natuur zich op de zelfde wijze zouden ge-

dragen als zij dat deden in den gevangen toestand, waarin de

waarnemingen werden gedaan. Maar toch schijnt het dat de

bedoelde insekten zich niet onder alle omstandigheden
precies gelijk gedragen. Evenals de wijze van eierleggen (in rijen

bijeen aan de naalden of ieder ei afzonderlijk) verschillend schijnt

te zijn alnaarmate de rupsen in normaal of in abnormaal groot

aantal in de dennenbosschen voorkomen (zie bl. 32), zoo kan
allicht ook de wijze van vreten anders zijn in jaren van een

buitengewoon sterke vermeerdering dan in normale omstandig
heden. Het laat zich hooren, dat in bosschen, waar de rupsen
in overmatig groot aantal aanwezig zijn, zoodat de boomen voor
al die rupsen geen voedsel genoeg opleveren, eenvoudig alles

wordt opgevreten: jonge naalden, oude naalden en de tusschen
de twee naalden gezeten knoppen, ja dat in zulke jaren zelfs

de jonge scheuten worden aangevreten en daardoor verdorren.
Op een boom, waar het aantal rupsen veel minder groot is,

schijnen deze zich te bepalen tot het afvreten van de naalden.
De gestreepte dennenrups heeft onder gewone omstandigheden,



43

in jeugdigen staat stellig een voorkeur voor jonge naalden; zijn

deze echter op het tijdstip, waarop derupsjes uitkomen, nogniet
uitgeloopen, dan tasten deze dadelijk de oude naalden aan.

Vrij zeker heeft ook de temperatuur invloed. Het laat zich

hooren, dat de jonge rupsjes, die zeer gevoelig zijn voor koude,
zich bij koud weer gaarne onder de roode schubben der jonge
scheuten verbergen en dan allicht van de scheut zelve gaan
vreten; of dat de kleine diertjes tusschen de ondereinden van
twee bijeenzittende naalden wegkruipen en dan allicht den daar-

tusschen gezeten knop gaan aantasten.

GEVOLGEN DER VRETERIJ.

Vrij algemeen bestaat de meening, dat een dennenbosch, 't

welk kaalgevreten is, per se meet afsterven, zoodat raadzaam
zou zijn, een zoodanig bosch hoe eerder hoe beter te vellen. Dit is

eene meening, waartegen met kracht dient te worden opgekomen.
Het is herhaaldelijk gebleken, dat een vrijwel kaalgevreten den-

nenbosch zich heel goed weer kan herstellen M; men stelle dus
het vellen van dergelijke kaalgevreten dennenbosschen uit tot

men zeker weet, dat er niets meer van terecht komt: immers
tot vellen kan men nog altijd overgaan, Eerst als men zeker weet,

dat het bosch zich niet zal herstellen, moet men het gaan kappen;
en dat moet dan ook niet worden uitgesteld: vooreerst omdat
de waarde van het hout, als men de boomen in stervenden toe-

stand te lang laat staan, achteruitgaat, en ten tweede, omdat
men door een bosch, dat ten doode is opgeschreven niet te vellen,

de vermeerdering van dennenscheerders en andere schorskevers

in de hand zou werken, en daardoor niet alleen den dood der

aangetaste bosschen zou verhaasten, maar ook gevaar voor de

omgeving zou veroorzaken; immers de in het aangetaste bosch

tot ontwikkeling gekomen schorskevers vliegen over naar de

naburige dennenbosschen. De Inspecteur van het Staatsbosch-

beheer heeft zeer terecht reeds in den afgeloopen zomer in ver-

schillende dagbiaden tegen overijlde veiling van sterk beschadig-

1) Reeds bij gelegenheid van de nonvlinderrupsplaag, die in 1908
vooral in de dennenbosschen bij Tilburg en Alphen (N.B.) heerschte,

werd geconstateerd, dat toen vele kaalgevreten bosschen niet dood-
gingen, maar zich weer herstelden. Zie het in 1909 door de Directie van
den Landbouw uitgegeven ;,Rapport betreffende het optreden van
den nonvlinder in Nederland", uitgebracht door eene door den Direc-

teur-Generaal benoemde Commissie, bestaande uit de Heeren Ritzema
Bos (V oorzitter), Van Dissel, Nengerman, Van Lonkhuyzen en

Jager Gerlings (de laatstgenoeriide twee Heeren Rapporteurs.)
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de en geheel kaalgevreten dennenbosschen gewaarschuwd, en

in November is door de op bl. 34 genoemde commissie nogmaals

erop gewezen, dat men vooral niet te vroeg tot het vellen van

beschadigde bosschon moet overgaan, te meer, omdat onder

scheiden dennenbosschen, die midden in den zomer geheel kaal

Btonden, toen weer eenigszins groen bleken te zijn geworden.

(Vgl. bl. 39 van dit artikel.)

Het is bekend, dat naaldboomen in 't algemeen veel meer

l^den, wanneer zij worden kaalgevreten, dan loofboomen. En
geen wonder. Bij een loofboom, die in 't voorjaar geheel kaal-

gevreten is, loopen zeer spoedig weer knoppen tot bebladerde

twygen uit, zoodat bijv. een in 't voorjaar of den voorzomer kaal-

gevreten eiken- of beukenbosch reeds in 't midden van den

zomer weer een groen bladerendak vertoont, al is dit dan ook

niet zoo dicht als in normale jaren 't geval is. Bij een naaldboom

blijven de naalden meerdere jaren zitten; bijv. bij eengroven

den drie jaren. Wordt dus een grove den totaal kaalgevreten,

dan zal deze — wanneer hij in leven blijft en slechts op normale

wijze naalden vormt — eerst drie jaar na den kaalvraat weer het

normale aantal naalden bezitten. De assimilatie en daarmee de

groei van den kaalgevreten denneboom zou derhalve pas drie

jaar na den kaalvraat weer normaal kunnen zijn. Een loofboom,

die in 't zelfde jaar, waarin hij werd kaalgevreten, weer bebladerd

wordt, vertoont alleen in het jaar van de vreterij in meerdere of

mindere mate eene vermindering in den lengte- en diktegroei.

Lijden dus in 't algemeen de naaldboomen van kaalvraat,

veel meer dan de loofboomen, — niet alle naaldboomen ver-

houden zich in dezen gelijk. Een bosch van fijnsparren, dat

kaalgevreten is, is stellig ten doode opgeschreven ; en zelfs een

fijnspar, die ook maar de grootste helft of % gedeelte van hare

naalden heeft verloren, heeft reeds een zeer zwaren dobber. Een
bosch van grove dennen, dat geheel of bijkans geheel is kaal-

gevreten, kan onder gunstige omstandigheden gespaard blijven:

althans wanneer de insektenplaag het volgende jaar uitblijft.

De voornaamste reden van dit verschil tusschen fijnspar en
groven den is deze : dat de eerste in 't zelfde jaar in 't geheel geen
nieuwe naalden kan produceeren, terwijl de tweede dat wel kan
doen, zij het dan ook langs abnormalen weg.
De naalden van de fijnspar staan, zooals bekend is, ieder afzon-

derlijk op de scheuten en twijgen ingeplant; die van den groven
den staan twee aan twee op een takje, dat door een dun vliesje

(de scheede) omsloten is, en op welks uiteinde een zeer klein

knopje staat, dat in normale omstandigheden zich niet verder
ontwikkelt, of zooals men dat uitdrukt, „slapend" blijft. Wan-
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neer echter de eindknop eener scheut en de krans van knoppen,
die vlak daaronder staat, vernietigd of benadeeld wordt, zoodat
in 't volgende jaar van eene normale verlenging en vertakking
van de scheut geen sprake kan zijn, dan kunnen de onder nor-

male omstandigheden slapend blijvende, tusschen de twee naal-

den geplaatste knoppen gaan uitgroeien tot van naalden voor-

ziene twijgen. („Scheedescheuten"; zie bl. 38).

Aangezien aan een scheut een groot aantal naaldenparen ge-

zeten zijn, kan aan een enkel scheutje een zeer groot aantal
„scheedescheuten" ontstaan, die natuurlijk te zamen een groot
aantal naalden dragen. Zoodanige scheuten zitten elkaar

vaak in den weg en benemen elkander lucht en licht; velen

ervan komen dan ook slechts tot geringe ontwikkeling ; vaak
ontwikkelen zich de naalden aan zulke scheedescheuten niet

normaal (zie bl. 39) ; vele van de gevormde scheedescheuten ster-

ven later af, maar andere blijven in leven en kunnen zich tot ge-

wone takken ontwikkelen. In elk geval zorgen zij ervoor, dat er

spoedig weer van naalden voorziene scheuten zijn, die maken dat

de assimilatie niet geheel stilstaat. Bij fijnsparren kunnen zich

geen „scheedescheuten" vormen. Een kaalgevreten sparreboom
krijgt derhalve in het jaar van den kaalvraat geen nieuwe naal-

den; bij een groven den kan dat wel gebeuren. Of dit geschiedt of

niet, hangt veel af van de wateropname van den boom. Volgt op
een kaalvreterij een droge zomer, dan blijft bij den groven den de
vorming van „scheedescheuten" gewoonlijk achterwege; maar in

natte zomers geschiedt deze vorming soms op vrij groote schaal.

En doordat de grove den in tegenstelling van de fijnspar diep

wortelt, kan de eerste zelfs ook in niet bepaald natte zomers
soms nog water genoeg opnemen om „scheedescheuten" en dus
nieuwe naalden te vormen.
Soms zwellen de slapende knoppen spoedig na den kaalvraat

op en ontwikkelen zij zich nog in het zelfde jaar tot nieuwe
scheuten; in andere jaren geschiedt dit eerst in 't jaar, volgende

op de kaalvreterij.

Het spreekt van zelf, dat wanneer bij een groven den dejonge
scheuten geheel of bijkans geheel worden kaalgevreten, de eind-

knop en de daaronder geplaatste krans van knoppen daarvan

de gevolgen ondervinden. Deze ontwikkelen zich dan minder

goed dan in normale omstandigheden, en kunnen zelfs doodgaan.

Dan kunnen aan de scheuten „scheedescheuten" tot ontwik-

keling komen ; tenzij ook de tusschen een naaldenpaar zittende

rustende knoppen zijn uitgevreten of de scheuten door de vre-

terij zoodanig zijn beschadigd, dat zij slap worden en soms
later verechrompelen.
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Soms vormen zich in het jaar van de vreterij aan het afge-

vreten lot van dat jaar geen gewone scheedescheuten, maar

zoogenaamde „rozetten" (PI IV, fig. 10). Dat zijn scheedescheu-

ten, die zoo goed als niet in de lengte groeien, zoodat de naalden

zeer dicht opeen in een rozet geplaatst zijn, op de wijze als de

bladeren van eene huislookplant op den kort gebleven stengel.

Soms hebben die opeengehoopte naalden den gewonen vorm,

maar soms zijn zij breeder dan gewoonlijk en aan hunne kanten

van kleine tandjes voorzien (PI. IV, fig. 11); soms blijven zij

zeer kort, andere malen krijgen zij eene abnormale lengte. Rat-

ZEBURO ') beschouwt de vorming van rozetten als een zeer slecht

voorteeken; hij schrijft: „Boomen, die daarmee beladen zijn,

sterven stellig." Waarom hij de rozetten als een zoo slecht voor-

teeken beschouwt, is mij niet duidelijk geworden; ook niet bij

het bestudeeren van Ratzeburg's „Waldverderbni8s" ^), of-

schoon hij in dit werk herhaaldelijk de gevaarlijkheid van de

vorming van rozetten ter sprake brengt. — Nusslin ^) beweert,

dat de gewone scheedescheuten alleen in het jaar, volgende op
de vreterij, worden gevormd, en gaat dan voort: ,,Daarentegen

zgn de in het jaar van de vreterij optredende, abnormale rozet-

scheuten meestal een slecht voorteeken; zij veroorzaken slechts

uitputting van den boom."
Het is mij niet duidelijk, dat de rozetten den boom zouden

uitputten. Al zullen de op elkaar gedrongen en elkander dik-

wijls in den groei belemmerende naalden der rozetten zeker de
assimilatie minder bevorderen dan die der gewone scheedescheu-

ten,— het komt my voor, dat het voor den boom toch beter is,

dat zij zich vormen dan dat elke vorming van nieuwe van naalden
voorziene scheuten achterwege bleef. De naalden der rozetten

assimileeren dan toch in elk geval nog wkt; en wanneer bij

totalen kaalvraat elke vorming van nieuwe scheuten in het jaar

der vreterij achterwege bleef, zou in dat jaar van assimilatie

in *t geheel geen sprake kunnen zijn. Dat zij den boom zouden
uitputten, zooals Nusslin beweert, is mij niet duidelijk.

Ik ben van meening, dat de rozetten wel degelijk meehelpen,
om den kaalgevreten boom in leven te houden. Toch wil ik gaarne
aannemen, dat zij een slecht voorteeken zijn. Immers als zij in

plaats van gewone scheedescheuten aan de kaalgevreten boomen
ontstaan, dan duidt zulks crop, dat de scheut geen water en
voedsel genoeg kan ontvangen of transporteeren om te maken

1) Ratzeburq, „Die Waldverderber", 6de druk (1869), bl. 151.
2) Ratzeburg, „Die Waldverderbniss" (1866).
3) Nusslin, „Leitfaden der Forstinsektenkunde", 2e druk (1913)

bl. 379.
^



47

dat de knoppen tot normale scheedescheuten uitgroeien; de
scheut blijft zoo kort, dat de naalden zeer dicht opeen komen te

staan. Het ontstaan van rozetten in plaats van gewone scheede-

scheuten is derhalve een bewijs, dat de sapstrooming in den boom
zwak is, m.a.w. dat het er met den boom slecht voor staat. —
Wanneer ik het nu waag eene voorspelling te doen omtrent

de gevolgen van eene sterke vermeerdering van de gestreepte

dennenrups, dan meen ik als mijn vermoeden te kunnen uit-

spreken, lo. dat in 't algemeen de niet geheel kaalgevreten
boomen, althans wanneer een volgend jaar de vreterij zich niet

herhaalt, in leven zullen blijven, ten minste wanneer de om-
standigheden voor hen niet bijzonder slecht zijn; 2o. dat het

meerendeel van die boomen, welke geheel kaal waren gevreten,

maar in den nazomer weer een eenigszins groene tint gingen

vertoonen, onder niet al te ongunstige omstandigheden ook wel

niet zullen doodgaan; 3o. dat echter die boomen, welke geheel

kaalgevreten zijn en in den nazomer in 't geheel geen nieuwe
naalden hebben gevormd, zeer veel kans hebben, te zullen dood-
gaan. Wat de tweede rubriek van boomen betreft, kan met
eenigen grond worden vermoed, dat niet veel kans hebben zich

te herstellen die kaalgevreten dennen, van welke de knoppen
aan den top der in 't voorjaar 1919 gevormde scheuten voor een

groot gedeelte dood zijn en waar de groene tint der kronen het

gevolg is van het ontstaan van talrijke rozetten. Ook als de

in 't voorjaar gevormde scheuten en zelfs de voorjarige twijgjes

in den winter slap en week zijn, is dat een slecht voorteeken.

Algemeen werd vroeger de gestreepte dennenrups voor een

der gevaarlijkste, zoo niet voor de allergevaarlijkste, gehouden
van de verschillende rupsensoorten, die onze dennenbosschen
kunnen teisteren. Bechstein ^) noemt haar onder de aller-

schadelijkste boschinsekten en Pfeil 2) schrijft, dat zij na de

rups van den dennenspinner (die hier te lande zich nog nooit op
bedenkelijke wijze vermeerderde), de gevaarlijkste der rupsen

in dennenbosschen is. Goureau ^) beweert hetzelfde. Wtte-
WAALL ^) vermeldt, dat in 1844 en 1845 in Gelderland 2270

Hektaren dennenbosch door de gestreepte dennenrups werden
aangetast, en dat daarvan 985 Hektaren geheel werden ver-

nield; dus bijkans de helft van de aangetaste bosschen zouden
toen te gronde zijn gegaan.

1) Bechstein, „Forstiusectologie" (1818). bl. 334.

2) Pfeil, „Insektenschaden in Waldern" (1827), bl. 41.

3) Goureau, „Les Insectes nuisibles aux forets" (1867), bl. 279 .

4) Wttewaall, „Volksleesboek over schadelijke en nuttige insekten"

1864), bl. 120.
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Ratzeburo reeds twijfelde er aan, dat de gestreepte

dennenrups een z66 vernielend insekt zou zijn. Hij maakt mel-

ding van eene vreterij op groote schaal ^), waarbij de aangetaste

bosschen niet, zooals gewoonlijk geschiedde, dadelijk werden

geveld, terwyl in het volgende jaar bleek, dat deze zich volkomen

herstelden. Van toen af aan besloot hij, na een dennenrupsen-

plaag eene meer afwachtende houding aan te nemen, en sinds-

dien kon hij meerdere malen constateeren, dat er door vreterij

van de gestreepte dennenrups, zelfs bij totaal kaalvreten, be-

trekkelijk zeer weinig hout doodging.

Toen men, waarschijnlijk tengevolge van de door Batzeburq
opgedane ervaringen, in Duitschland meer algemeen het dadelijk

vellen van de door de gestreepte dennenrups kaalgevreten bos-

schen naliet, en liever eerst wachtte om te zien, hoe de boomen
zich na de vreterij hielden, schijnt men daar vrij algemeen te

hebben vastgesteld, dat de gevolgen dezer vreterij in zeer vele

gevallen werkelijk niet zoo ernstig zijn, als men zich vroeger

voorstelde. Zoo schrijft Altum 2) : „0ok schijnen de aangetaste

bestanden zich weer hersteld te hebben. In de afdeeling Borne-

mannspfuhl van het Biesenthaler distrikt was er kort voor mijne

vestiging te Eberswalde een ernstige vreterij van de gestreepte

dennenrups geweest. In 1869 en '70 kenmerkten zich de het

ergst aangetaste gedeelten nog door zeer dunne kronen. Nu
echter (1875) is er nauwlijks meer verschil te zien tusschen deze
gedeelten en andere perceelen van gelijken leeftijd. Echter zijn

daar in de eerste jaren na de vreterij meer dunne stammen dood-
gegaan dan elders Men schijnt aan de vreterij van deze
rups vroeger eene veel te groote schadelijkheid te hebben toe-

geschreven." Ook Hess ^) schrijft, dat na de vreterij van de ge-

streepte dennenrups de bosschen, zelfs bij kaalvraat, zich door
de vorming van scheedescheuten meestal weer herstellen. „Men
mag," — aldus gaat hij voort, — kaalgevreten bestanden niet

dadelijk kappen, maar moet eerst de gevolgen van de vreterij

afwachten. Alleen bij het optreden van rozetten is het doodgaan
van de boomen hoogst waarschijnlijk. Het behoeft wel geen
betoog, dat het verschil in bodem en standplaats en de gesteld-
heid van het weer, alsmede het al of niet terugkeeren van de
plaag in het volgende jaar er grooten invloed op hebben, wat

1) Ratzeburo, „Die Waldverderber und ihre Femde", 6e druk (1869
bl. 150

2) Altum, ..Forstzoologie", III Insekten, 2te AbteUung, (1875),

3) Hess, „Der Forstschutz", I, 2e druk (1887), bl. 362.
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er van de boomen terecht komt. — In gelijken geest schrijven

andere auteurs.

Algemeen wordt in Duitschland de gestreepte dennenrups
minder gevaarlijk geacht dan de dennenspinner. Maar terwiji

bijv. NussLiN 1) en anderen haar gevaarlijker achten dan de
dennenspanriips, meent Ratzebueg -) het omgekeerde.
Het lag eenigszins voor de hand, a priori aan te nemen, dat

de gestreepte dennenrups veel schadelijker zou zijn dan de den-

nenspanrups, omdat zij zich zooveel eerder in 't jaar in de den-

nenbosschen vertoont. Eerstgenoemde vreet in den voorzomer
(Mei tot Juli), de tweede in de tweede helft van den zomer tot

in den herfst (Juli tot October). De gestreepte dennenrups ver-

nielt dus de naalden reeds in 't begin van het vegetatietijdperk;

laatstgenoemde laat althans hun nog een halven zomer den tijd

om te functioneeren.

Daarbij komt, dat de gestreepte dennenrups, althans gewoon-
lijk, in jeugdigen toestand de pas uitgeloopen naalden dermei-
scheuten vernielt, en eerst later de oudere naalden gaat afvreten

;

terwiji de dennenspanrups uitsluitend deze oudere naalden eet

en slechts dan de naalden van het laatste jaar aantast, wanneer
er anders niets meer te eten is. Ook vreten de gestreepte dennen-

rupsen soms de tusschen de naaldenparen gezeten knoppen uit,

en komt het misschien voor, dat zij de jonge meischeuten zelve

aanvreten. Bij de dennenspanrups niets van dat alles. Ofschoon
alleen de ervaring kan beslissen, welk van de twee insekten ge-

vaarlijker voor de bestanden is, zoo schijnt het toch wel voor

de hand te liggen, dat de gevolgen van eene sterke vreterij door

de gestreepte dennenrups veel ernstiger voor de bosschen zuUen
zijn, dan die van eene even sterke vreterij van de spanrups.

Maar hoewel ik dit in 't algemeen ook zonder aarzelen aan-

neem, zoo geloof ik toch, dat — althans bij volkomen kaalvraat

— enkele malen het omgekeerde het geval kan zijn. De vreterij

van de gestreepte dennenrups grijpt zoo vroegin 't jaar plaats,

dat er voldoende tijd is voor de vorming van .,scheedescheuten",

waardoor het in den voorzomer kaalgevreten bosch in den na-

zomer en tegen 't najaar weer eenigszins groen wordt. Een boom,
die eerst in den nazomer en den herfst al zijne naalden verliest,

kan in dat zelfde jaar geen scheedescheuten vormen: een bosch,

dat door den dennenspanner is kaalgevreten, vertoont in dat

jaar dan ook geen groene tint meer.

1) NtissLiN, „Leitfaden der Forstinsektenkunde", 2e druk , bl. 379

2) Ratzeburg.. „Die Waldverderber," 6e druk, bl. 150, 156.
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VBBBRBIDINQ VAN DE PLAAO IN NEDERLAND IN 1919.

Ofschoon mij herhaaldelijk uit verschillende streken des lands

gestreepte dennenrupsen werden toegezonden en ik daardoor

kennis kon nemen van het voorkomen van deze schadelijke in-

sekten in die bepaalde streek, zoo gaven mij toch de inzendingen

en berichten, die ik op deze wijze mocht ontvangen, op verre na

geen voldoend overzicht over de verbreiding en de intensiteit

der plaag. Ik bezocht verschillende streken, waar de vreterij

voorkwam, zooals Zeist, Doom, Maarsbergen en omgeving, Ben-

nekom en Dieren. Ik wendde mij tot verschillende beheer-

ders van bosschen, die mij zeer waardevolle inlichtingen gaven,

en vernam ook bij gelegenheid van de bespreking, die op 25 Sep-

tember 1919 op initiatief van den Heer Van Dissel te Utrecht

gehouden werd, van de in de noot op bl. 34 genoemde Heeren

veel omtrent de verbreiding der plaag. De Heer Tutein Nolthe-
Nius was zoo vriendelijk met mij op 29 Juli j.l. per auto de meeste

der aangetaste Over-Veluwsche bosschen te bezoeken en ver-

schafte mij ook verder vele zeer waardevolle inlichtingen. Nadere
inlichtingen omtrent de plaag op de Over-Veluwe met schets-

kaartjes, waarop de aangetaste perceelen waren aangeduid, liet

de Heer Tutein Nolthenius mij op mijn verzoek door den
Hofjager J. F. Vogel verschaffen. — Zeer uitvoerige inlichtin-

gen mocht ik op mijn verzoek ontvangen van den Directeur der

Nederl. Heide-Maatschappij, den Heer J. P. van Lonkhuyzen.
Aan alien, die mij bij de verzameling van gegevens hunnen steun
hebben verleend, bied ik mijnen hartelijken dank; inzonderheid
aan de Heeren Tutein Nolthenius en Van Lonkhuyzen, aan
wie ik wel de meeste gegevens te danken heb.

Voor zoover ik heb kunnen vernemen, kwam eene abnormale
vreterij van de gestreepte dennenrups voor in de volgende
streken

:

Overijsel.

By Raalte (de Luttenberg)

5 H.A. sterk, 20 H.A. in mindere mate aangetast.

Gelderland.

Wat de Noordelijke Veluwe betreft, de rups is in 't algemeen
tot meer dan normale vermeerdering gekomen in alle dennen-
bosschen, die men aantreft in den vierhoek, gelegen tusschen
Apeldoorn, Voorthuizen, Harderwijk, Nunspeet, Epe en Apel-
doorn; echter maar zeer weinig in het gedeelte van dezen vijf-

hoek, gelegen ten Oosten van de lijn Garderen, Elspeet, Gortel
Epe. In sommige gedeelten van dit Oostelijke stuk van den
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bovenaangeduiden vierhoek was zelfs in 't geheel geen sprake
van eene abnormale vermeerdering ; zoo bijv. in de bosschen,

behoorende tot het domein van* H. M. de Koningin.
Veel erger dan ten Oosten van de lijn Garderen-Elspeet-Gortel-

Epe was het gesteld ten Westen en ten Noord Westen van deze

lijn. Zoo zijn in de buurt van Staverden, in het Leuvenumsche
het Sprielder en het Speulderbosch groote stukken in erge mate
beschadigd. Eveneens op de Zwarte Boer, den Ullerberg, den
Haspel, en langs den grindweg Leuvenum-Harderwijk, waar
ongeveer 250 H.A. zijn kaalgevreten. Ernstige beschadiging

kwam ook voor in de bosschen der gemeente Nunspeet, in die

van den Heer Van Vloten te Nunspeet, in de bosschen van het

landgoed ,,de Haere" nabij Doornspijk, alsmede op „Nieuw
Soerel" en in de Tongerensche bosschen; ook langs den grindweg
Tongeren—^^Nunspeet.

Een sterke beschadiging zag ik op mijn tocht met den Heer
TxjTEiN NoLTHENius langs het Eibertjespad tusschen Vier-

houten en Nunspeet; ook komt eene belangrijke beschadiging

voor in een dennenbosch ten Westen van dezen weg van Vier-

houten naar Nunspeet, niet ver van Halfweg; verder langs den
Centraal Spoorweg ten Westen van den grindweg Elspeet—Nun-
speet.Een groot bosch bij Welna, Noordoostelijk van Vierhouten,

is over zijne geheele oppervlakte beschadigd, maar slechts zeer

weinig, zoodat men nauwlijks van eene beschadiging kan spreken.

Op het landgoed ,,Schovenhorst" onder Putten zijn ongeveer

43 Hektaren, oud ongeveer 40 jaar, geheel kaal en ongeveer

13 Hektaren aan de kanten beschadigd. Op de „Bakenkamp",
insgelijks onder Putten, zijn ongeveer 40 Hektaren 20 tot

30jarig bosch geheel kaalgevreten en verder nog ongeveer 10

Hektaren zeer sterk aangetast.

De Heer Van Lonkhuyzen bericht mij, dat het zeer moeilijk

is, een eenigszins juiste opgave te verstrekken van het aantal

Hektaren, dat in den vierhoek Apeldoorn-Voorthuizen-Harder-

wijk-Nunspeet-Epe-Apeldoorn is aangetast; maar hij meent te

mogen aannemen, dat daar omtrent 500 Hektaren sterk be-

schadigd en ruim 1000 Hektaren in mindere mate beschadigd

zijn. —
Thans overgaande tot de Zuidelijke Veluwe, waaronder ik

hier versta die gedeelten van de Veluwe, welke gelegen zijn ten

Zuiden van de lijn Amersfoort-Apeldoorn-Deventer, zij het

volgende opgemerkt

:

Bij Lunteren is, volgens mededeelingen van den Heer R. Din-

ger, Notaris aldaar, een bosch van den Heer C. J. Dros, groot

13 Hektaren, oud ongeveer 35 jaar, geheel kaalgevreten; een
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bosch van den Heer Dinger zelf, groot 8 Hektaren, oud ongeveer

30 jaar, is nauwlijks lets minder beschadigd; daartusschen ligt

een bosch van 8— 10 jaar oud, dat op de randen na geheel ge-

spaard is gebleven, Deze bosschen liggen op den Berg, op de

grens van Lunteren en Wekerum.
Bij Ede zijn in „de Sijsselt" 50 Hektaren sterk beschadigd,

van „We8terode*' 10 Hektaren kaalgevreten ; in alle dennenbos-

schen van het landgoed „Ginker' kwam de rups voor, maar
slechts enkele Hektaren zijn er sterk bevreten.

Nabij Bennekom zijn op het landgoed ,,Hoekelom" van Baeon
VAN Wassenaeb 20 Hektaren dennenbosch geheel kaalgevreten

;

op het landgoed „Oostereng" van den Heer Insinger zijn 60

Hektaren zeer beschadigd; van de aan den Heer J. C. Koker
te Arnhem behoorende bosschen zijn 9 Hektaren sterk aangetast,

Onder Renkum werden 20 Hektaren kaalgevreten op Bosch-

beek en Buunderkamp.
Onder Arnhem werden op den Kemperberg nabij Schaars-

bergen 25 Hektaren en in de gemeentebosschen 100 Hektaren
zeer beschadigd.

In de buurt van Dieren werden 100 Hektaren van „Hagenau"
eenigszins aangetast.

Tusschen Beekbergen en Arnhem werden in het „Spelderholt"

en het „Spelderbosch" 11 Hektaren sterk bevreten en 14 Hek-
taren minder erg aangetast. In het,, Lierderbosch" strekte zich

eene aantasting over enkele Hektaren iiit. Verder kwamen er

minder bejangrijke aantastingen voor op den Michelenberg
en bij de Woeste Hoeve.

Utrecht.

In de omstreken van Soest, Soestdijk en Baarn, waar ik een
onderzoek instelde, kwam de plaag niet voor (evenmin in het
Gooi).

Onder Leusden en Amersfoort werden op en bij de Leusder
heide volgens mededeeling van den Heer W. H. de Beaufort
verschillende bosschen aangetast.

Bij Zeist werden op het landgoed „Wallenburg" 90 Hektaren
kaalgevreten en nog 70 Hektaren beschadigd.

Aansluitend aan Wallenburg ligt, naar de Heer W. H. de
Beaufort mij meedeelt, een uitgestrekt vraatgebied, dat 300
A 400 Hectaren omvat, en zich uitstrekt over de gemeenten
Zeist, Driebergen, Woudenberg en Maarn. Het geheel in de bos-
schen gelegen Austerlitz ligt te midden van sterk bevreten
dennenbosschen.
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Doom. In het ..Doornsche bosch" werden 6 Hektaren onge-

veer 25 jarige dennen sterk aangetast.

Op het landgoed Ruitersberg te Doom werden nog 20 Het-
taien oud bosch zeer sterk bevreten.

In de buurt van Driebergen werden op het landgoed van
Mejufvrouw Luden 48 Hektaren ongeveer 20 jarige dennen erg

beschadigd. Op de bezittingen van den Heer Godin de Beaufort
werden 25 Hektaren 70—80 jarige dennen sterk aangetast; min-
der sterk werden beschadigd 20 Hektaren ongeveer 40 jarige en
100 Hektaren 25 tot 30 jarige grove dennen.
Onder Amerongen zijn van Graaf van Alde:nburg Bentinck

meer dan 100 Hektaren oude en jonge bosschen meer of minder
sterk aangetast, waarvan ruim een 30 Hektaren in zeer hooge
mate.

Noord-Brabant.

Bakel. Op „Rips en Stippelberg" 50 Hektaren kaalgevreten,

275 Hektaren beschadigd.

Onder Baarle-Nassau : 2 Hektaren geheel kaal, 30 Hektaren
beschadigd.

Het kan natuurlijk zijn, dat op nog enkele andere plaatsen

in ons land eenige beschadiging voorkwam ; allerwaarschijnlijkst

was deze echter van betrekkelijk geringe beteekenis.

Het verdient opmerking, dat bijna overal waar de gestreepte

dennenrups zich vrij sterk of zeer sterk had vermeerderd, de

nonvlinderrups ook in grooter aantal voorkwam dan in normale

jaren. Toch was nergens de vermeerdering van het laatstgenoem-

de insekt zoo sterk, dat van eene nonvlinderrupsenpZaagr sprake

kon zijn.

vroegere plagejSt van de gestreepte dennenrups
IN NEDERLAND.

In 1807 en 1808 schijnt er in sommige Nederlandsche dennen-

bosschen eene belangrijke schade door de gestreepte dennenrups

te zijn teweeggebracht ; maar daar wij aangaande de karakteris-

tiek van deze rups niets vinden opgeteekend, dan dat zij „klein

en groen*' was, is met zekerheid niet uit te maken, dat men toen

met de genoemde rups te doen had ^); naar den tijd des jaars,

1). Wttewaall, ,.Volksleesboek over schadelijke en nuttige insekteu"

(1864), bl. 120.

Jan Kops. ..Magazijn van den Vaderlandschen Landbouw", deel

III (1807) bl. 467—508.
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waarin de beschadiging plaatsgreep, te oordeelen, is het echter

vry waarschijnlijk, dat het de gestreepte dennenrups was, die

toen schadelijk optrad.

In deel IV van het „Magazijn van den Vaderlandschen Land-

bouw" ') komt een rapport voor omtrent een „onderzoek wegens

de middelen tegen schadelijke denneninsekten", uitgebracht

door eene commissie, bestaande uit de Heeren Bennet, Van

DBE Bosch, Van Spaan en Boeije, welke commissie, zonder

nota te nemen van de soort van insekten, die zij wilde bestrij-

den, in 't byzonder aanried: „het des avonds of 's nachts

ontvlammen van kleine hoeveelheden bus-kruid, daar ter plaat-

86, waar Rupsen zich hebben nedergezet ; — 2o. het doen smeu-

len van (onder behoorlijk toevoorzigt echter) hier en daar aan-

gelegde kleine vuren van oud leder, hoornen of dergelijke harde

dierlijke stoffen; — 3o. het bespuiten der jonge, kleine Heesters

met Kalk- en Potasch-water; en eindelijk 4o. het bestrooijen

der jonge opgeschoten Sparren en Dennen met versche Haard-

Assche, vooral tegen den avond en bij waarschijnlijk op handen

zijnde regen"

AUerwaarschijnlijkst heeft geen van de leden der commis-

sie ooit eene rupsenplaag in een dennenbosch waargenomen, en

is geen van de door de commissie aanbevolen middelen door haar

geprobeerd; anders zou allicht gebleken zijn, dat de rupsen zich

van die middelen niet veel aantrokken ; en ook dat de aanbevolen

bestrijding nogal kostbaar werd. Ik vermeld dan ook het boven-

staande alleen voor de curiositeit. De commissie schreef, dat

zij inzage had gehad van verschillende stukken, verslagen, enz.

betrekking hebbende op de bestrijding der schadelijke insekten

in de dennenbosschen, maar zij maakt in haar verslag daarvan

maar geen melding „wegens derzelver scientifieke inrichtmg

en uitvoerigheid" ; zij bepaalt er zich toe te schrijven dat zij

„den gemelden Heer Commissaris Kops gaarne verzocht en aan-

gemaand zag, om inmiddels ten spoedigste, zoowel door middel

van de tegenwoordige Koninklijke Staatscourant en het Week-
blad „Kunst- en Letterbode", als ook inzonderheid door middel

van het eerst volgende stuk zijns belangrijken „Magazijns van
Vaderl. Landbouw", eene algemeene opgave en bekendmaking
van die middelen te doen, welke in de voor ons liggende stukken

met zoo veel nauwkeurigheid en veel belovend uitzigt, als op
de beste gronden eener versta,ndige Theorie en ondervinding

steunende zijn opgegeven."

1) Jan Kops, „Magazgn van den Vaderlandschen Landbouw", deel

IV. (1808) bl. 224—229.
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Of nu de bedoelde stukken den Heer Jan Kops te ,,scientifiek"

bleken te zijn, of dat hij van de toepassing der aangegeven
middelen niet veel heil verwachtte, — zooveel is zeker, dat hij

op den wensch der commissie niet heeft gereageerd, want nooit

heeft hij iets gepubliceerd betreffende den inhoud der verschil-

lende stukken over de middelen ter bestrijding van de rupsen-

plaag in de dennenbosschen. Gelukkig dat de commissie althans

de door haar zelve uitgedachte kostelijke, maar ook kostbare

bestrijdingsmiddelen niet aan het nageslaeht heeft onthouden !

!

Het schijnt, dat niemand van degenen, die iets geschreven

hebben over de dennenrupsenplaag, welke in 1807 en 1808 in ons

land heerschte, iets van die plaag zelve gezien heeft; omtrent de

uitgebreidheid der plaag, omtrent de gevolgen der vreterij, om-
trent middelen, die men eventueel ter bestrijding heeft aange-

wend (niet: aangeraden), vindt men niets vermeld. —
In de jaren 1843, 1844 en 1845 kwam de gestreepte dennen-

rups in vele dennenbosschen in Gelderland en Utrecht tot buiten-

gewoon sterke vermeerdering. Toen zijn vooral door Dr. A.

Brants in Gelderland en door Mr. H. Verloren in Utrecht

nauwgezette en uitvoerige onderzoekingen aangaande de plaag

ingesteld. Zoo vaag en onnauwkeurig de aanteekeningen zijn,

die ons ter beschikking staan omtrent de dennenrupsenplaag

in 1807 en 1808, zoo nauwgezet en uitvoerig zijn de waarnemin-

gen, die gedaan zijn. over de plaag in 1843—1845.

Wat Gelderland betreft: Dr. A. Brants ^) heeft aan de Com-
missie van Landbouw in Gelderland een zeer belangrijk en uit-

voerig rapport over de plaag uitgebracht; verder werd bij be-

sluit van 2 Juli 1845, No 21, een uitgebreid stuk over dit onder-

werp uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De Heer J. Backer te Oosterbeek bracht een verslag uit

over een proef, door hem genomen, om door middel van het

drijven van varkens in de bosschen de poppen te laten vernielen

en daardoor de plaag voor een volgend jaar te trachten te voor-

komen '^). Eindelijk verscheen in de „Mededeelingen en Hande-

lingen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw" een

artikel over de dennenrups, hetwelk een overzicht gaf van de

belangrijke waarnemingen, betreffende de plaag gedaan ^).

1) Dr. A. Brants, „Iets over de Verwoestingen in de dennenbos-
schen op de Veluwe", in de „Vaderlandsche Letteroefeningen" over

1844, No 11.

2) Zie ,,Staat van den Landbouw over 1844", uitgegeven door de

Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid te Haarlem.

3) Zie „Mededeelingen en Handelingen van de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw", deel I (1846) bl 77—96
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Aangaande de dennenrupsenplaag in Utrecht deed Mr. H.

Vbelobbn 1) hoogst belangrijke waarnemingen, terwiji hij ook

een overzicht gaf van de door hem uit de rupsen gekweekte

parasieten.

Naar aanleiding van de in de jaren 1844 en 1846 gedane waar-

nemingen, zij het mij vergund het volgende mee te deelen.

Ofschoon van eene eigenlijke plaag niet eerder dan in 1844

kon worden gesproken, zoo bleken toch reeds in 1843 de ge-

streepte dennenrupsen op verschillende plaatsen in meer dan

normaal aantal aanwezig te zijn; terwiji men op vele andere

plaatsen, waar in dat jaar de meer dan normale vermeerdering

der rupsen niet was waargenomen, toch reeds vroeg in 1844 vele

pophuiden van den dennenuil en cocons of poppen van parasieten

(sluipwespen en parasietvliegen) van dit insekt in het strooisel

aantrof : een bewijs dat toch feitelijk reeds in 1843 de gestreepte

dennenrups daar in meer dan normaal getal was voorgekomen.

In sommige bosschen vertoonde zich eene meer dan normale

vermeerdering der rupsen eerst in 1844, terwiji eene eigenlijke

plaag (ernstige vreterij of kaalvraat) pas in 1845 optrad. Zoo

kon meer dan gewone vermeerdering reeds in 1843 te Zeist

en de Vuursche worden geconstateerd, terwiji in 1844 daar vele

bosschen ernstig werden aangetast of zelfs geheel kaal werden
gevreten. Te Driebergen vertoonde zich eerst jn 1844 eene

meer dan gewone vermeerdering van de dennenrupsen, waar-

op pas in 1845 eene ware plaag met kaalvraat optrad. Ook
in Gelderland kwam in sommige bosschen ernstige vreterij reeds

in 1844 voor, in andere bosschen eerst in 1845. In 1846 had de

plaag zoowel in Gelderland als in Utrecht overal geheel opgehou-
den.

Omtrent de uitbreiding der plaag in 1844 en 45 vind ikvoor
Utrecht vermeld, dat in deze provincie ernstige vreterij en
belangrijke beschadiging alleen werd waargenomen in bos-

schen bij de Vuursche, Soest, Zeist en Driebergen. Wat Gelder-

land betreft, zijn uitvoerige inlichtingen omtrent de uitbreiding

der plaag in de verschillende gemeenten door de gemeentebestu-
ren verstrekt aan eene corporatie, gevormd uit de toen bestaande

1) Mr. H. Verloren, „Bijdragen over de schadelijke rupsen der
dennenbosschen, in het bijzonder over de Noctua piniperda", in „Be.
rigten en Mededeelingen van het Genootschap van Landbouw en
Kruidkunde te Utrecht", 1845, 3e afl. bl. 2.

Mr. H. Verloren, „Waarnemingen over de buitengewone ver-
menigvuldiging van Noctua piniperda en Hylesinus piniperda", in
„Algemeene Konst- en Letterbode" 1846, le deel, bl. 205—207 en
bl. 233—238; idem 1847, le deel bi. 130—137.
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commissie van Landbouw in Gelderland en uit een aantal eige-

naren van dennenbosschen op de Veluwe. Deze opgaven zijn

in een Staat vereenigd, dien ik hierondar wil weergeven. Voor
iedere gemeente of mcestal voor ieder daarbinnen gelegen bosch-

distrikt werd zooveel mogelijk opgegeven lo de oppervlakte van
van de daarin gelegen dennenbosschen, 2o de oppervlakte van
de aangetaste perceelen bosch, 3o de oppervlakte van het ge-

deelte daarvan, dat geh eel vernield werd, 4o de leeftijd der aan-

getaste dennen. — Hieronder volgt nu de bedoelde Staat,

aanwijzende de grootte der dennenbosschen in verschillende

gemeenten der provincie Gelderland, die in 1844 en 1845 door

de dennenrups werden aangetast en opgave van hetgeen

daarvan werd vernield. (Met * zijn aangeduid de bosschen,

die reeds in 1844 waren aangetast: de hevige aantasting der

overige bosschen greep eerst in 1845 plaats.)



68

Obmbbhtk

Amhem

Rosendaal

Ede. . . .

Renkura

.

Apeldoom

Epe. . . .

Heerde. .

Oldebroek

Ermelo
Brummen
Rheden. .

Qroesbeek

Zelhem. . . .

's-Heerenberg

Wageningen ')

BOSCBDISTBIKT

Orooite
in

Hektaren
en Aren

*Keinperberg 70.80

Warnsborn
Sonsbeek
Zijpendal
Stadsbosch of

Valkenbosch 98.00

Angerenstein
Galgenberg
Ligtenbeek
Papendal

*Plakdel o 59.00

Plakdel b 17.05

Imbosch 450.00
Sijsselt 120.00
Hindekamp 150.00

Bosch van Prins 20.00

Bosch V. Alphers 83.00

Bosch van
Romondt 10.00

LoenenscheBosch 53.00
Veldhuizen 57.00
Norel 20.00
Logtenberg 20.00
Heerderdefie 425.00
Bosch van

MoUerus 27.00
Bosch van

Engelenburg 32.00

Essenburg 800.00
Gansche gem. —
Beekhuizen 136.00
Neder Rh. Wald 16.85
Flierenberg 46.00
Binnenwald 149.00
Muhlberg 28.00
Kom bij

Papenbraak 22.00
Zelhemsche Zand 500.00

Geen opgave

Totaal Gelderland

Daarvan
aange-
taste

Hektaren
en Aren

61.00
23.00

116.00
14.00

98.00
3.06
6.00

weinig

69.00
17.05

450.00
116.00
150.00
20.00
83.00

10.00
53.00
57.00
20.00
20.00
260.00

14.00

20.00
400.00
73.00

weinig
10.00
30.00
40.00
15.00

10.00
30.00

Hier en
daar in

gering
aantal

Daarvan
vernield:
Hektaren
en Aren

2269.80

43.06

69.00

440.00
40.00
50.00
20.00
83.00

260.00

986.06

Ouderdom
der

boomen
in jaren

30—40
boven 60

50—60

20—30
50—60
20—30
20—30
20—25

41
20—30

40
50
30

30—40

't Is natuurlijk de vraag, of de gedane opgaven alle wel vol-

doend nauwkeurig zijn geweest; maar dit moet in elk geval

gezegd worden, dat inderdaad naar zoo groot mogelijke nauw-
keurigheid schijnt te zijn gestreefd.

1) Voor Wageningen werd in 1844 opgegeven 16 H.A. beschadigd op den Dorskamp.
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Opvallend is het groote procent Hektaren van de aange-
taste dennenbosschen, dat als vernield wordt opgegeven: 985 Hek-
taren vernield op de 2269 Hektaren aangetast, dat is bijna 40
procent ! Ik meen te moeten veronderstellen, dat een groot
aantal van de Hektaren, die in den boven afgedrukten staat

als ,,vernield" zijn aangegeven, niet werkelijk vernield waren,
maar gekapt zijn, daar men meende, dat zij zoodanig waren
kaalgevreten, dat zij zouden doodgaan. Nadat toch de eom-
missie erop heeft gewezen dat „de invloed op de boomen der

vernieling van de naalden bij alle verwoestingen, welke in het

voorjaai plaats hebben, allerverderfelijkst is", en dat de invloed

van de vreterij der gestreepte dennenrups nog in 't bijzonder

heel gevaarlijk is. ..omdat deze soort het eerst op het jonge
meischot aanvalt en daardoor de knopontwikkeling van het

volgende jaar» benadeelt, ja zelfs geheel kan beletten", gaat zij

aldus voort : ..Hoe oude^- de boomen zijn, des te nadeeliger is ge-

meenlijk de iiitwerking, zoodat bij diegene, welke binnen weinige

jaren geveld moeten worden, zelfs wanneer er nog eenige hoop op
behoud hesfaat, het te verkiezen is, hiertoe maar dadelijk over te

gaan. daar er gemeenlijk zes tot acht jaren verloopen eer een

bosch zich geheel van eene zoodanige vernieling hersteld heeft.'"

Vermeld dient nog te worden, dat en in Utrecht voornamelijk

door Mr. H. Verlorex en in Gelderland vooral door Dr. A.

Brants, maar ook door de geheele Provinciale commissie in

zake de dennenbeschadiging in 1844 en 1845 vele belang-

rijke waarnemingen zijn geboekstaafd omtrent de leefwijze en

de verbreiding van de gestreepte dennenrups, omtrent den aard

en de intensiteit der beschacliging. omtrent middelen, die werden
aangewend ter bestrijding van de plaag. alsmede omtrent de

natuurlijke vijanden van het meergenoemde schadelijke insekt.

Inderdaad zal ieder het eens moeten zijn met wat Dr. J. Wtte-
WAALL ^) schrijft: ..Xa hetgeen wij meedeelden, zal de lezer

ons gaarne toestemmen, dat de verwoesting der dennenrupsen
in 1844 en 1845 nit een wetenschappelijk oogpunt niet onge-

merkt is voorbijgegaan, en dat de Heeren Dr. A. BRANts en Mr.

H. Verlorex zich uitmuntend van hunne taak gekweten heb-

ben." Ook zal ieder moeten toestemmen, dat er in die jaren

een prachtige samenwerking bestond tusschen de commissie

van Landbouw in Gelderland en de eigenaren van bosschen

en de gemeentebesturen eenerzijds en de wetenschappelijke

entomologen andererzijds. Wat er in 1844 en 1845 op dat gebied

1) Dr. J. Wttewaall, ..Volksleesboek over schadelijke en nuttiefe

Insekten" (1864). bl. 128
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ifl gedaan. in een tijd, toen er nog geen Staatsboschbeheer, geene

Nederlandsche Heidemaatschappij ,
geen Instituut voor phyto-

pathologie en geen phytopathologische dienat in ons land beston-

den, raoet ons inderdaad eerbied en bewondering afdwingen. —
Tuaschen 1845 en thans is er in Nederland geen uitgebreide

besehadiging door de gestreepte dennenrups weer geweest; wel

zijn af en toe plaatselijke vermeerderingen van geringere be-

teekenis m Gelderland en Utrecht voorgekomen. Zoo in 1889

onder Otterloo en Ede, waar de vreterij van de gestreepte

dennenrups toen ook, evenals nu, gepaard ging met eene ver-

meerdering van nonrupsen boven het normale getal. De Heer
TuTEiN NoLTHENius en ik hebben de aandacht op do hier ver-

melde vreterij gevestigd. en toen ook reeds gewaarschuwd tegen

het dadelijk vellen van dennenboomen, wanneer die kaalgevreten

of zelfs maar eenigszins belangrijk aangevreten zijn ^).

In 1901 -) kwam eene meer dan normale vermeerdering voor

onder Arnhem, Bennekom en Epe, en ook in 1902 3) vertooode
zich de vreterij in verschillende deelen van Gelderland en ook
van Overijsel.

Volgens eene mededeeling van Dr. J. Th. Oudemans waren
de gestreepte dennenrupsen ook in de buurt van Zeist zeer

talrijk in het jaar 1902. Volgens den Heer W. H. de Beaufort,
i? er vermoedelijk ook in 1901 en 1902, onder Zeist eene vreterij

van de gestreepte dennenrups geweest, tengevolge van welke
50 Hektaren dennenbosch sterk moesten worden gedund, zoo-

dat de bosschen nu nog te ijl staan en nooit een goed bestand
zullen vormen. wat waarschijnlijk deels ook aan den slechten
bodem te wijten is,

(Wordt vervolgd.)

J. RiTZEMA Bos.

1) G. E. H. TuTEiN NoLTHENius en J. RiTZEMA Bos, ,.Over de be-
schadigingen door rupsen te weeg gebracht in eenige bosschen van
CTOve dennen, gelegen tusschen Otterloo en Ede"; in „Tijdschrift der
Nederl. Heidemaatschappii", le Jaargang, bl. 122—125.

2) J. RiTZEMA Bos, ..Verslag over inlichtingen, in 1901 gegeven
van wege het phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin
Scholt^n", in „Landbouwkundig Tijdschrift", 1902, bl, 200.

3) J. RiTZEMA Bos, „Ver8lag over inlichtingen, in 1902 gegeven van
wege het phytopathologisch Laboratorium Willie Commelm Scholten",
in „Landbouwkundig Tijdschrift", 1903 bl, 73,
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TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — 2e Aflevering — Februari 1920

lETS OVER PLAATSELIJK ONDERZOEK VAN
BLOEMBOLLENZIEKTEN.

( Beknopt verslag van de excursie der Nederlandsche Phytopatho-

logische Vereeniging naar Lisse en omgeving op Zaterdag

21 Juni 1919). i)

Op verzoek van den Voorzitter der Vereeniging gaf ik in

plaats van Dr. E. van Slogteren, die door ongesteldheid daar-

toe verhinderd was, eene beknopte inleiding tot voornoemde
excursie in het gebouw der Rijkstuinbouwwinterschool te Lisse.

Daartoe aangezocht door Voorzitter en Secretaris der Vereeni-

ging geef ik daarvan thans een kort verslag.

Waar Dr. Van Slogteren niet in de gelegenheid was een

nauwkeurig overzicht te geven van den stand zijner proef-

nemingen betreffende de verschijnselen van het aaltjesziek in

narcissen, hyacinthen en andere bolgewassen en betreffende de

bestrijdingswijzen van deze ziekte, daar moest ik mij bepalen

tot versehillende opmerkingen van algemeenen aard, tot eene

oppervlakkige bespreking van de tentoongestelde praeparaten,

foto's en teekeningen en tot het geven van eene korte toelichting

van hetgeen 's middags te velde zou worden waargenomen.

Natuurlijk werden bij deze bespreking de verrichtingen van

Dr. Van Slogteren zooveel mogelijk aangehaald, hoewel de

bespreking daarvan anders de hoofdschotel zou hebben gevormd.

Ik nam zijn werk echter als uitgangspunt.

De reeds door Van Slogteren verkregen belangrijke resul-

taten na zoo korten tijd van ernstigen, intensieven arbeid moeten

1) Door bijzondere omstandigheden kon dit verslag niet eerder

worden opgenomen.
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naar mflne meening voor een niet gering deel worden geweten

asn het feit, dat het onderzoek plaats had te midden van de

•cultuur, dus te midden van de ziekteverschijnselen, zooals

de uitgestrekte culturen deze dagelijks in allerlei vormen en

omstandigheden te aanschouwen geven. Mij komt deze bestu-

deerings- en onderzoekingswijze de meest logische voor, omdat

ze het snelst tot resultaat moet leiden. Daarom heb ik haar ook

voorgesteld aan de Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-

cultuur bij gelegenheid van mijne lezing over het aaltjesziek

in de narcissen, voor die vereeniging te Haarlem op 26 Juni

1916 gehouden, nadat ik me vooraf van de medewerking van

den Heer Directeur-Generaal van den Landbouw voor een der-

gelyk voorstel had verzekerd. Elk wetenschappelijk onderzoek,

hoe soherpzinnig en degelijk ook geleid, loopt voortdurend

gevaar van het voor de praktijk meest belangrijke doel te worden

afgeleid, wanneer door het voortdurende contact met de be-

hoeften van de praktijk van het betreffende vak geen of zelfs

onvoldoende rekening wordt gehouden en het wezen van de

onderhavige cultuur niet of onvoldoende tot den onderzoeker

doordringt.

De bestudeering van eene bepaalde ziekte buiten de cultuur

om en zeer in het bijzonder die, welke ter hand wordt genomen
op plaatsen, waar de betreffende cultuur niet op normale

wijze kan worden gedreven, moet daarom als regel leiden tot

onjuiste, althans minstens tot minderdoelmatige adviezen en zeer

zeker is dat het geval, wanneer dat onderzoek verricht wordt
zonder geregelde veldwaarnemingen en cultuurstudies. Het meest
vruchtbare en het snelst tot het doel leidende onderzoek kan
daarom slechts verricht worden te midden van de zieke cultuur

zelf.

Voorop toch staat bij de bestudeering van het ziektebeeld,

dat de te infecteeren plant zich op volkomen normale wijze

kan ontwikkelen en wel zooveel mogelijk onder gewone cultuur-

omstandigheden. In hoeverre dit bij de verschillende gewassen,
waarvan ziekten in studie worden genomen, mogelijk is, wil ik

in het midden laten. Voor de bestudeering der bloembollen-
ziekten evenwel komt het me op normale wijze drijven van de
cultuur elders dan in de bloemboUenstreek vrijwel onmogelijk
voor. En waar bijna elke cultuur buiten het district tot abnor-
male ontwikkeling moet leiden, moeten de kunstmatig op te
wekken ziekte-symptonen bij dergelijke gecultiveerde planten den
terugslag daarvan in nadeeligen zin ondervinden. Elke zich
abnormaal ontwikkelende plant is voor de bestudeering van de
ziektesymptonen van welke ziekte ook, voor hare verspreidings-
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en bestrijdingswijzen een ongewenscht object. Reeds daarom
verdient een wetenschappelijk onderzoek te midden van het
cultuurcentrum de meest warme aanbeveling.

Nu stellen de bloembollen aan de groeivoorwaarden zeer bij-

zondere eischen. Daarom is die cultuur ook zoo gelocaliseerd.

En in zeer bijzondere mate geldt dit voor de hyacinthencultuur,

dikwijls voor de narcissencultuur en in veel mindere mate voor
de tulpencultuur. Wie daarom de ziekten der bolgewassen wil

bestudeeren, infectieproeven enz. moet nemen, kan het succes

van zijne studie niet beter verzekeren, dan te midden van die

cultuur zijn onderzoek ter hand te nemen. Ik wil daarom wijzen

op enkele factoren, weJke den normalen groei van de bolgewassen
en meer bepaaldelijk dien van de hyacinth beheerschen:

I. De grond.

Onderstaande analyses geven op den aard van den hyacin-

thengrond voldoenden kijk. Ze hebben betrekking op mij be-

kende gronden, terwijl de monsters door mij zelf genomen zijn.

Het lage gehalte van de voor de plantenvoeding meest nood-

zakelijke elementen komt hierin duidelijk uit en even zoo dat

van het humus gehalte. AUeen het kalkgehalte is hoog van de

voor de hyacinthencultuur meest geschikte gronden. Deze kalk

komt hier in den bodem voor als koolzure kalk en is afkomstig

van schelpen. Hoe fijner die schelpen verbrokkeld zijn en hoe

regelmatiger die fijnste brokstukjes door den grond heen ver-

deeld zijn, van hoe grooter waarde is deze grond voor de cultuur.

Zooveel mogelijk moeten de kalkdeeltjes niet of nauwelijks met
het oog zichtbaar zijn. En deze voorwaarde geldt nog niet zoo

zeer voor den bovengrond, doch vooral voor den ondergrond

met het oog op de diepe grondbewerkingen, welke gedurig

worden toegepast. Hierbij toch wordt de ondergrond naar boven
gewerkt en de bovengrond naar beneden. Voor de cultuur, doch

niet minder voor het optreden, verspreiden en bestrijden van
plantenziekten, is dit punt van zeer veel gewicht.

Naast het gehalte aan voedende bestanddeelen is de grootte

der bodembestanddeelen van bijzondere beteekenis. De korrel-

grootte van dezen duingrond ligt tusschen 34 ^^i ^ m.m. Slechts

zeer weinige korrels hebben een grooteren diameter dan ^4 ^i.ni.

— nog niet 1 % — en slechts een klein deel een diameter van
minder dan \ m.m. — n.l. ongeveer 10—30 %. Bij het meerendeel

der korrels bedraagt de diameter \ tot \ m.m. De korrelgrootte

is derhalve, als gevolg van de vormingswijze van den grond,
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byzonder gelijkmatig. Voor de waterbeweging in den grond is

dit van groot belang. Houdt men daarbij in het oog het gemis

aan kleideeltjes en het zeer lage gehalte aan humus, dan is het

duidelijk, dat de gronddeeltjes bij verlies van vocht spoedig

„al8 droog zand" aan elkaar hangen en gemakkelijk wegstuiven.

Tot op vry groote diepte is le klasse hyacinthengrond vrij

homogeen van samenstelling, waardoor het diep omwerken van

den grond geen bezwaar oplevert wat den aard van den grond

betreft. Bij grond van mindere kwaliteit is dat 6f minder goed

df niet mogelijk, zooals dat bij meerdere narcisgronden het

geval is. Immers daar is de ondergrond veelal van geheel andere

samenstelling en voor de teelt der betreffende bolgewassen dik-

wijls absoluut ongeschikt.

II. De waterstand.

De bloembollenstreek behoort tot het waterschap Rijnland.

De meeste bloemboUengronden staan in open gemeenschap met
het boezemwater van dit waterschap. Ongeveer 50 a 60 cm.
liggen ze daar boven. Is een grondstuk te laag gelegen, dan wordt

het opgehoogd, ligt het te hoog, dan wordt het afgezand. Regen
of geen regen, de watervoorziening is daardoor, mede in verband
met de samenstelling van den grond, steeds verzekerd door aan-

voer vanuit het grondwater. Natuurlijk kan in tijden van lang-

durige droogte het bovenste grondlaagje uitdrogen, vooral van
de hoogst gelegen, meest humusarme gronden.

Toch lijden de boUen hoogst zelden aan watergebrek. Wei
beinvloedt veel of weinig regen de resultaten van het gewas,

omdat daarmede zooveel andere zaken in verband staan: de

temperatuur van de lucht en van den bodem, de biologische

processen in den bodem, het nuttig effect van de gegeven
bemesting enz.

In 't algemeen is de geregelde watervoorziening echter ver-

zekerd. Deze geregelde watertoevoer is van groote beteekenis.

Zelfs luistert dit z66 nauw, dat de meer of minder diepe planting
de grootte en de kwailteit van de boUen beinvloedt. Bij diepere

planting is b.v. de bol grooter van omvang en fraaier, meer
gesloten van vorm. Het vochtgehalte der bol schijnt daarbij

grooter. Doch afgezien van deze meer kleine afwijkingen, welke
met de watervoorziening in nauw verband staan, is de geregelde
watertoevoer — ook in tijden van langdurige droogte — be-
slissend voor het gelukken van de cultuur. Hapert daar lets

aan dan krijgt men eene abnormale ontwikkeling der boUen.
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III. De cultuurterreinen.

Hoe groote verscheidenheid er ook moge bestaan in de terrein-

verdeeling der verschillende bloemboUenkweekerijen, voor het
meerendeel worden de bloemboUen toch geteeld op open terrei-

nen, door meer of minder hooge hagen afgescheiden en ingedeeld

voor 't meerendeel in hoeken van gemiddeld omstreeks 120

—

180 Rijnl. Roeden grootte (I H.A. = 700 R. R.). Meestal is het
terrein bovendien doorsneden door vrij breede vaarslooten. De
haag-hoogte varieert van 2 a 4 meter (in oude tuinen) tot :£

1.26 meter (in nieuwe tuinen) en zelfs tot ^ 50 cm. (in meerdere
narcissenkweekerijen), hoewel, al naar de richting en de plaats

van de haag, de hoogte van de bagen in iedere kweekerij nog
al eens verschilt. Soms ontbreken de hagen ook geheel.

In verband met het optreden van ziekten worden hyacinthen
op meer besloten ,niet te besloten, terreinen gekweekt, narcissen

om dezelfde reden meer op het open veld. Neemt men verder

in aanmerking, dat tientallen, soms honderdtallen H.A. bloem-
boUengrond onmiddellijk aan elkander grenzen, dan is het duide-

lijk, dat er van eene groote beschutting, zelfs in de hyacinthen-

kweekerijen, geen sprake is. Voor den kweeker, doch niet minder
voor den phytopatholoog, zijn deze hagen van bijzondere be-

teekenis. Soms zijn ze vrij open, soms zeer dicht (altijd groene

hagen). Ze breken den wind, en ze localiseeren dikwijls ziekten,

doch kunnen deze ook herbergen, ondanks de zorgvuldigste diepe

grondbewerking van het terrein, door die hagen omgeven.

IV. De weersinvloeden.

Het is niet te ontkennen, dat ieder gewest van eenige afmeting

en vooral wanneer dit eene bijzondere ligging heeft, inklimaat

afwijkt van het andere. Zoo is de ligging van de bloembollen-

streek evenwijdig aan en vlak bij de Noordzeekust van bijzondere

beteekenis voor de hier gedreven cultuur. De boomengroei

wordt door heftige Westelijke zeewinden vaak allernadeeligst

beinvloed. Hoe nadeelig zijn ze ook niet voor den groei der bol-

gewassen, vooral in het voorjaar, kort na het losdekken.

Ongelukkig hlj, die dan zijne hoeken niet stuifvrij heeft liggen!

Soms, zoowel in het najaar als in het voorjaar, komt het zelfs

voor, dat b.v. 10 cm. diep geplante bollen bloot stuiven, greppels

en kleine slootjes geheel of ten halve vol met stuifzandgeraken!

Hagen kunnen dan zeer nuttig zijn.

Hoe kan ook de regenval van het eene gewest bij het andere

verschillen en welk een groot onderscheid kan er niet bestaan
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in den absoluten en den relatieven vochtigheidstoestand van de

luoht, welke van zoo overgroote beteekenis is voor de ontwikke-

ling van plantenziekten! Hoe komt soma plotseling een dichte

mist opzetten, welke zich met groote snelheid, a. h. w. over de

geheele landstreek uitrolt. 't Is alsof een laag hangende wolk

over den grond wordt voortgejaagd.

Een treffend schouwspel, doch hoe noodlottig vaak voor de

cultuur in verband met het zich plotseling op groote schaal

ontwikkelen van sommige ziekten. De bloembollenkweeker weet

daarover mee te praten.

Men vergete hierbij niet, dat het hier zeedampen betreft. Zoo

staat de teelt van bloembollen en daarmede de ziekten dier

bolgewassen steeds rechtstreeks onder den invloed van de zee,

welke nu eenmaal niet naar elders is mee te nemen, zooals dat

met den grond wel min of meer gaat.

V. De cultuurmethoden.

De bemestingswijze, de grondbewerking en vooral de vrucht-

opvolging staan mede in rechtstreeks verband met het optreden,

verspreiden en bestrijden van plantenziekten. En welk een be-

langrijke factor is niet de voortkweekingswijze onzer bolgewassen.

Narcissen worden alleen vermenigvuldigd door de op natuurlijke

wijze gevormde klisters, waarvan het aantal per bol klein is.

Hyacinthen daarentegen, kan men ook voortkweeken door

hollen en snijden! Hoe talloos vele boUetjes verkrijgt men op

deze manier niet van eene bol?

Het zou me niet moeilijk vallen meerdere punten hieraan

toe te voegen doch ik wil het hierbij laten. Slechts wil ik nog
wijzen op het bijzonder groote voordeel, dat de onderzoeker,

die zijn onderzoek te midden van de cultuur verricht, heeft,

n.l. het dagelijksche contact met de beoefenaars van het vak.

Dit punt is van onschatbare waarde voor hem, omdat hij

door geregelde besprekingen met de kweekers zich op de hoogte
kan stellen van hunne jarenlange ervaringen en van hunne ideeen

omtrent de ziekten. Herhaalde aanraking en bespreking is

noodig, zelfs van dezelfde onderwerpen, omdat het inzicht der

besproken feiten zich wijzigt naarmate men meer met hunne
denk- en uitdrukkingswijzen vertrouwd begint te geraken. Men
schijnt elkaar soms begrepen te hebben, terwijl later vaak het

tegendeel blijkt. Hoe veelvuldig zijn daarbij niet de ervaringen
van de kweekers, van wie er velen zoo bewonderenswaardig
scherp waarnemen, al raken hunne verklaringen vaak kant
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noch wal. En hoe groote verscheidenheid bestaat er niet tusschen
de besproken gevallen in verband met de grondsoorten, de
varieteiten, de cultuurmethoden enz. enz., waardoor de scherp-

zinnige onderzoeker het arbeidsterrein spoedig overziet en den
juisten weg tot oplossing van het probleem inslaat.

Van welke overwegende beteekenis is het daarbij voor den
onderzoeker niet, dat hij zijne proefnemingen en proefvelden

kan inrichten in voortdurend overleg met die vaklui. Vakkundig
toezicht staat hem steeds ten dienste. Daarbij kan hij, zoo dik-

wijls hij dit noodig en wenschelijk acht, over optredende ver-

schij nselen, verwachte en niet verwachte resultaten de kundigste

vaklui consulteeren. Hoe geheel anders en hoe veel moeilijker,

wanneer de onderzoeker geheel op'zich zelf is aangewezen en
zijne proefplanten moet kweeken onder geheel abnormale om-
standigheden, waaronder zelfs normale ontwikkeling der bollen

jiiet mogelijk is!

Het spreekt van zelf, dat er ook niet geringe bezwaren aan
het systeem: ..plaatselijk onderzoek" verbonden zijn. De geiso-

leerde ligging, het derven van een modern ingericht laboratorium

met al de vaak noodlottige gevolgen van dien, enz. enz., zijn

dikwijls oorzaak, dat men zich ter plaatse tot bepaalde onder-

zoekingen moet beperken om elders de rest te verrichten of

te laten verrichten, zoo dit althans mogelijk is. Daarom verdient

de inrichting van een goed laboratorium te midden van elke

cultuur van voldoend economische beteekenis de sterkste aan-

beveling. Meerdere vakproblemen wachten immers nog op eene

wetenschappelijke oplossing!

Feitelijk moet de studie van de ziekten van de planten, in

dit geval van de bolgewassen, daarbij rusten op eene nauw-
keurige botanische kennis der planten van onderzoek, zoowel met
betrekking tot de kennis barer systematiek en morphologie

als met die omtrent hare anatomie, physiologie enz. Helaas

ontbreken deze gegevens van de bolgewassen vrijwel volkomen.

Welk een uitgebreid arbeidsveld ligt hier nog open! Gelukkig,

dat met de oplossing van enkele zeer belangrijke en interessante

problemen thans een aanvang is gemaakt.

Van welke beteekenis de botanische kennis der bolgewassen

voor de bestudeering van hare ziekte is, mag b.v. blijken uit

het volgende:

Indenbouw en de ontwikkelingswijze onzer bolgewassen be-

staan belangrijke verschillen. We kennen eenjarige bollen (tulp)

en meerjarige (hyacinth en narcis). Soms nemen deelen der groene

bladeren aan de bolvorming deel, zooals bij hyacinth en narcis

— de scheeden der groene bladeren zwellen tot bolschubben
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Qp ^ soma wordt de nieuwe bol uitsluitend door scheede-

bladeren opgebouwd, zooals dat bij de vorming van de nieuwe

bol in bloeiende tulpenbollen regel is. In het laatste geval is

ook de bruine huid van de nieuwe tulpenbol ontstaan uit een

scheedeblad. Soms, en bij niet-bloeiende tulpen is dat bijna

steeds het geval, is de bruine huid niets anders dan de bruin

en taai geworden scheede van het eenige groene blad, dat de

oude tulpenbol voortbracht. Wordt nu een groen blad, waarvan

een deel aan de vorming van de nieuwe bol deelneemt, ziek,

dan is de kans, dat ook de nieuwe bol door die ziekte wordt aan-

getast, zeer groot (geelziek oudziek). Neemt een deel van het ziek-

geworden blad echter niet aan de vorming van de nieuwe bol

deel, 20oals dat bij een blad van een tulpenbloeistengel het

geval is, omdat dit op dien stengel en niet, zooals een hyacinthen-

blad, op den stoel van de bol staat ingeplant, dan behoeft de

bol nog niet ziek te worden. (Botrytis-ziekte.)

Zoo zijn er talloos vele kwesties, welke met de geheele ont-

wikkeling van de betreffende plant in verband staan en welke

oorzaak zijn, dat men bij de bestudeering over de gevolgen van
eene ziekte feitelijk eerst tot in alle onderdeelen op de hoogte

moet zijn van de morphologie, anatomic en physiologie dier

plant. Pas d^n kan men ook vaststellen, wat normaal en wat
abnormaal is.

Reeds het in 1917 plaats gehad hebbend onderzoek naar de

bestanddeelen van enkele bolgewassen toont voorts niet onbe-

langrijke verschillen in gehalte aan minerale stoffen enz. tus-

schen de bolgewassen aan, zelfs tusschen versehillende varie-

teiten en tusschen bollen van dezelfde varieteit, welke van
versehillende grondsoorten afkomstig zijn.

Het spreekt van zelf, dat deze getallen slechts betrckkelijke

waarde hebben. Ze zijn bovendien niet als gemiddeldcn te be-

schouwen, terwijl ze slechts betrekking hebben op een bepaald
tijdstip. Hoe schommelen deze getallen niet naar den ontwikke-
lingstoestand van de bollen, wat betreft de gehalten aan vocht,

zetmeelachtige stoffen en dergelijke.

Hoewel de monsters dezer bolgewassen door mij ter onderzoek
zijn ingezonden voornamelijk ter bepaling van hunne waarde
voor het eene of andere technische doel, waarvoor massa's bloem-
bollen tijdens den oorlog immers ook zijn gebruikt, toch is het
voletrekt niet onmogelijk, dat het verschillend gedrag van een
zelfde ziekte op versehillende varieteiten en soorten en zelfs bij

dezelfde varieteit, mede een gevolg is van het gehalte aan
een of meer der in de analyse genoemde of zelfs van andere
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stoffen. Hoe is het b.v. gesteld met haar gehalte aan alcaloiden ?

Dat al deze gehalten schommelen naar den ontwikkelingstoe-

stand der plant behoeft nauwelijks te worden aangehaald.
Mijn conclusies zijn daarom deze:

le. Het onderzoek der ziekten onzer bolgewassen dient te

geschieden te midden van de cultuur.

2e. Dit onderzoek moest kunnen steunen op botanische

monographien van de belangrijkste geslachten onzer bolgewassen
Voorts rechtvaardigt de groote economische beteekenis van

de bloembollencultuur en de bedreiging dezer cultuur door
talrijke hoogst ernstige ziekten de stationneering van een phyto-
patholoog te midden van de cultuur meer dan voldoende. Dit

onderzoek is bovendien in hooge mate urgent, niet alleen ter

voorkoming van cultuurrampen, door ziekten veroorzaakt, doch
vooral ook, omdat de afzet onzer bolgewassen geheel op het

buitenland is aangewezen en gezondheidsattesten bij den im-

port in den vreemde meer en meer worden verlangd.

Na deze inleiding greep eene toelichting plaats van de tal-

rijke praeparaten op het gebied van bloemboUenziekten en wat
daarmede verband houdt.

In het leslokaal beneden waren tentoongesteld talrijke prae-

paraten, betrekking hebbende op bol-ontwikkeling en bol-

voortkweeking ; op de gevolgen van den invloed van het geven
van een hooge en van een lage temperatuur aan bloembollen

in het begin, in het midden en op het einde van de rustperiode;

op afwijkingen van de normale ontwikkeling van bolgewassen

:

zinkers, dieven; op allerlei fasciaties enz., terwijl diverse grond-

monsters, wandplaten en tabellen de inleiding verduidelijkten.

In het laboratorium waren opgesteld praeparaten, betrekking

hebbende op dierlijke en op plantaardige parasieten, alsmede op
diverse afwijkingen, door onbekende oorzaken opgewekt. Een
30-tal cylinders met sclerotien-ziekten verduidelijkten, hetgeen

des middags te velde zou worden waargenomen. Levend materi-

aal, aangetast door de zwartsnot-ziekte, gaf een duidelijk beeld

van de inwerking dezer ziekte op hyacinthen. Behalve de groote

kenmerkende sclerotien werd ook het kenmerkende mycelium
van dezen fungus getoond.

In de ruime leeraarskamer waren een 40-tal praeparaten

bijeen gebracht betrekking hebbende op het oudziek in narcissen,

in hyacinthen en in andere planten en op het nieuwziek in hya-

cinthen. Talrijke wandplaten, plattegronden van de belangrijke

proefvelden van Dr. Van Slogteren lichtten hier zijne werk-

wijze toe. Na diens proefvelden, bij de school gelegen, nog even
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vluchtig te hebben overzien, werd er koffie gedronken, om de

excursie daarna met een bezoek aan enkele zieke terreinen te

besluiten. Met het oog op het reeds ver gevorderde seizoen

vielen nog slechts karakteristieke ziektebeelden waar te nemen
van de kwadengrond-ziekte (Sclerotium Tuliparum) in Spaan-

sche Irissen en van de zwartsnot-ziekte (Sclerotinia bulborum) in

hyacinthen. Vooral 6^n dezer terreinen gaf een duidelijk beeld

van de sohade, welke de laatste ziekte kan veroorzaken. Ruim
waren de zieke plekken uitgestoken, doch ondanks dat, vielen

er aan den rand der uitgestoken plekken telkens weer exemplaren

aan de ziekte ten offer. Juist bij warm vochtig weer ontwikkelt

deze parasiet zich immers het krachtigst en wel van bol tot bol,

door den grond been een netwerk van „zilveren" draden
vlechtend. Hoe spoedig is dat mycelium oorzaak, dat een pas

aangetaste plant hare bladtoppen in tijden van droogte laat

hangen! Tijdens vochtig weer vallen de zieke exemplaren niet

gemakkelijk op. Doch bij weersomslag, als de wortels van ge-

zonde planten nauwelijks het transpiratiewater kunnen aan-

voeren, laten zij het hoofd hangen en heeft de ziekzoeker zijn

patienten spoedig genoeg in de gaten en dan is ruim uitsteken,

met den grond mee, de boodschap!
Helaas ontbrak het dien middag aan tijd, ook nog aan een

tweetal andere proefvelden van Dr. Van Slogterex een bezoek
te brengen.

K. VOLKERZ.

Lisse, November 1919.



DE GESTREEPTE DENNENRUPS.

{Trachea piniperda Panz. = Panolis griseovariegata Goeze.)

{Vervolg en slot,)

OORZAKEN VAN HET ONTSTAAN EENER
DENNENRUPSENPLAAG.

Nemen wij aan, dat een dennenuil gemiddeld 300 eieren legt,

dan zou, als uit ieder ei eene rups te voorschijn kwam en elke

rups zich tot een volledig insekt ontwikkelde, een enkele vrouwe-

lijke dennenuil een volgend jaar 300 uilen produceeren. Nemen
wij aan, dat daarvan de helft wijfjes zijn, dan zouden er in het

derde jaar 150 X 300 = 45000 nakomelingen zijn, en in het vier-

de jaar 22.500 x 300 = 6.750.000 stuks;— altijd wanneer alle

nakomelingen in leven bleven. Men zou dus in eene streek, waar
grove dennenbosschen zijn te vinden, in korte jaren eene zoo-

danige vermeerdering van het insekt krijgen, dat er geen den-

nenbosschen meer konden blijven bestaan. Maar er zijn ver-

schillende omstandigheden, die teweeg brengen, dat het

nooit tot eene zoodanige vermeerdering komt.
Bijkans elk jaar komt slechts een zeer klein procent tot ont-

wikkeling van al de uilen (resp. rupsen), die tengevolge van het

sterke voortplantingsvermogen zouden kunnen aanwezig zijn.

Immers in verreweg de meeste jaren vindt men gemiddeld in

de meeste dennenbosschen hoogstens een paar rupsen in elken

boom (Zie biz. 31 van dit artikel). Vaak zijn ze niet dan zeer

sporadisch aanwezig.

Welke zijn nu de oorzaken, die maken dat het aantal rupsen,

niettegenstaande het krachtige voorttelingsvermogen der den-

nenuilen, gewoonlijk zoo gering is ? Die oorzaken liggen lo in

de weersgesteldheid, 2o eventueel in gebrek aan voedsel, en 3o

in de werking van de natuurlijke vijanden van de diersoort.

1. Invloed van het weer.

A. Op de uilen. Reeds boven (bl. 30) werd er op gewezen,

dat de uilen soms in 't voorjaar door plotseling invallende koude
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in massa's doodgaan, zonder hun geslacht te hebben voort-

geplant. En dikwijls, ofschoon ze niet dood gaan, komen ze

niet tot voortplanting, omdat ze versuffen, niet vliegen en

niet paren. Natuurlijk is daarop bijzonder veel kans, wanneer zij

tengevolge van zeer vroeg invallend voorjaarsweer erg vroeg

in 't jaar (byv. reeds in Februari) te voorschijn komen. Het

wegnemen van strooisel in de bosschen heeft tengevolge, dat

de poppen, — voor zoover zij zich in den grond bevinden en

niet met het strooisel worden verwijderd, — meer toegankelijk

worden gemaakt voor den invloed van de voorjaarswarmte,

waardoor de uilen er zich vroeger uit ontwikkelen, zoodat zij

meer kans hebben, plotseling aan hevige koude te worden

blootgesteld. Sneeuw en hevige regens kunnen even als vorst

den dood van vele uilen ten gevolge hebben i).

B. De jonge rupsen zijn uiterst gevoelig voor koude (zie

dit artikel, bl. 43), zoodat er veel kans is, dat er door nacht-

vorsten eene groote menigte worden gedood. Ook door hevige

regenbuien worden zij in grooten getale uit de boomen geworpen

2); en althans aan zeer vele exemplaren gelukt het niet, weer

in een boom te kruipen. — Hoe ouder de gestreepte dennen-

rupsen worden, des te minder gevoelig worden zij voor koude;

maar evenals alle andere rupsensoorten blijven zij toch ook later

zeer gevoelig wanneer zij pas eene vervelling achter den rug heb.

ben. Natuurlijk kunnen ook oudere rupsen door hevige plas-

regens uit de boomen worden geworpen; en van deze zullen er

ook zonder twijfel wel een aantal niet weer op een boom terecht-

komen, waar lets voor hen te eten valt. Bovendien verslappen

de rupsen in erge mate wanneer zij, door uit de boomen te worden
geregend, zich een tijd lang niet geregeld kunnen voeden. (Zie

dit opstel, biz. 34.)

C. De poppen zijn onder het strooisel, resp. in den grond
(vgl. bl. 36 van deze verhandeling) in 't algemeen tegen lage

temperaturen zeer goed beschermd. Langdurige regens echter
kunnen ook voor de poppen gevaarlijk worden en wel lo. recht-

atreeks, doordat het strooisel (resp. de bodem) zoodanig met
water doortrokken wordt, dat alle lucht emit verdwijnt, zoodat
de poppen nief meer kunnen ademhalen en derhalve moeten
stikken, en 2o. indirect: a. doordat het doornatte stroosiel, bij

later volgend warm en droog weer, begint te broeien, zoodat de

1) Zie JuDEicH und Nitsche, „Lehrbuch der raitteleuropaischen
Forstinsektenkunde", Band II. bl. 930.

2) Zie o.a. Judeich und Nitsche, t.a.p. bl. 931.
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poppen door de hitte gedood worden, h. doordat de groei van
verschillende zwammen erdoor wordt in de hand gewerkt, waar-
van sommige de poppen aantasten en dooden.

2. Gebrek aan voedsel.

De rupsen hebben, ook als zij reeds vrij groot zijn, veel voedsel

noodig. Nu ligt het in den aard der zaak, dat in een dennen-
bosch, waar een rupsenplaag heerscht, vele boomen geheel kaal

worden gevreten, en de daarin levende rupsen dus gebrek aan
voedsel krijgen. De Heer J. F. Vogel, Hofjager op het
Loo 1) schrijft daarover: „Eigenaardig is het wel, dat in de
totaal naaldlooze bosschen nog zooveel rupsen voorkomeh.
Het is hier een aanhoudend heen en weer klimmen in de ver-

schillende stammen. De rupsen vinden daarin geen voed-

sel meer en zijn meest alle uitgeput, wat goed aan de dieren

te merken is. In de nog niet kaalgevreten bestanden zijn zij

veel beweeglijker." Op PL IV, fig. 7 is eene photo van den
Heer Vogel weergegeven, genomen naar rupsen, die langs den
stam kruipen, om voedsel te zoeken. Aan hare houding is reeds

te merken, dat zij traag zijn; ook zien zij er bij lange na niet

zoo welgedaan uit als de vretende rups, afgebeeld op PI. IV,

fig. 6. — Het spreekt wel van zelf, dat de rupsen hoe langer

zij moeten rondtrekken om voedsel te zoeken, steeds meer
uitgeput raken; ten slotte kunnen zij zich niet meer bewegen
en moeten bij gebrek aan voedsel sterven. Dit komt echter

niet alleen in de geheel kaalgevreten bestanden voor, maar
moet ook wel plaatsgrijpen in zulke bestanden, waar slechts

een aantal naast elkaar staande boomen geheel zijn kaalge-

vreten, dus bij een nog zeer sterk gelocaliseerd optreden van
eene plaag.

3. Invloed van de natuurlijke vijanden.

De volwassen uilen worden zeer veel door vleermuizen en ook

door allerlei insektenetende vogels gegeten, vooral door blauw-

spechten, vinken, zwarte meezen, kuifmeezen, lijsters, roodborst-

jes en waarschijnlijk door meer soorten van insektenetende

vogels; toch zal de beteekenis der vogels als uilenverdelgers

zeker niet zoo heel groot zijn, daar er van de eigenlijke zangers

niet vele geregeld in de dennenbosschen voorkomen.

1) J. F. Vogel, „Grove dennenbeschadiging door den dennenuil"

in „Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij", 35 Jaargang bl. 345.
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De rupsen en poppen worden op groote schaal gegeten door

kraaien, roeken en meerkollen of Vlaamsche gaaien; naar de

Heer Oudemans my meedeelde, ook soma door kauwen, maar

nog meer door spreeuwen. De spreeuwen komen, naar de Heer

W. H. DE Beaufort mij meldde, reeds in de vroegte, tusschen

6 en 6 uur 's morgens, in groote zwermen naar de bosschen,

waar zich gestreepte dennenrupsen bevinden. Dan zoeken zij

eerst groote menigten rupsen uit de kronen weg; hebben zij

daar zooveel mogelijk alles weggehaald, dan begeven zij zich

naar den bodem, waar zij de daar rondloopende rupsen op-

pikken, en verder met den snavel de strooisellaag of het mosdek

op den grond doorboren om daar de rupsen, eventueel de

poppen, weg te halen. Rondom den voet der dennenboomen

zitten de meesten van deze insekten; de spreeuwen weten dat,

want daar gaan ze bij voorkeur alien naar toe ; ze vechten zelf

s

om de beste plaats, n.l. om die waar het meest te halen is.

Ook fladderen zij langs de stammen loodrecht omhoog en pikken

de opklimmende rupsen, als die er zijn, zoo mede vermoedelijk de

poppen der nonrups. — Behalve van den Heer De Beaufort ver-

nam ik nog van vele andere waarnemers, dat de spreeuwen een

buitengewoon groote rol spelen bij de verdelging van den dennen-

uil, *t zij in den toestand van rups of in dien van pop. Zoo schreef

mij de Heer Dinger te Lunteren: „0p de aangetaste bosschen

zijn duizenden en duizenden spreeuwen neergedaald, die de rups-

sen wegpikken. Men kan ze niet gemakkelijk naderen, maar als

een wolk streken zij over de boomen."
De Heer Dr. J. Th. Oudemans schrijft mij : „0ok bij mij

vervulden de spreeuwen de hoofdrol. Ik heb opgemerkt, zoowel
bij mij als ook elders, dat de spreeuwen vooral daar zich op-

hielden, waar de grens was tusschen de kaalgevreten en de' nog
volop groene boomen. Ik vermoed dat daar de rupsen, die dus
volop te eten hadden, den vogels het best smaakten. De half

uitgeteerde rupsen werden blijkbaar versmaad, zoo lang er wel
doorvoede in overvloed waren."

Bij gelegenheid van het bezoek, dat ik op 29 Juli j.l. met
den Heer Tutein Nolthenius aan verschillende bosschen op
de Veluwe bracht, zag ik op verschillende plaatsen de ontel-

bare massa's gaten, die door de spreeuwen met den snavel in

den bodem waren geslagen. Soms ziet men spreeuwen langs de
dennenstammen omhoog fladderen om de daarlangs kruipende
rupsen op te pikken. — Naast de spreeuwen eten ook de roeken
6norm veel gestreepte dennenrupsen, die zij zoowel uit de kronen
der boomen, als onder 't mos en strooisel weghalen. Zij kunnen
evenals de spreeuwen, in dezen een groote rol spelen, omdat ook
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zij zich in troepen in de aangetaste dennenbosschen begeven.
Zwarte kraaien en meerkollen, die zich niet in legers of legertjes

vereenigen, hebben natuurlijk als verdelgers van de dennenrups
minder beteekenis. Toch hielden de meerkollen, naar de Heer
W. H. DE Beaufort mij meedeelt, geweldig onder de rupsen
huis, naar hij veronderstelt, voor de voedering van het tweede
broedsel hunner jongen.— In den winter kwamen koppels bonte
kraaien op depoppen af. — Ook boschduiven aten, volgens den
Heer De Beaufort heel wat rupsen. — Verder laten zich vooral

de vinken niet onbetuigd als verdelgers van deze rupsen, —
Zooals bekend is, eten ook de kippen gaarne dennenrupsen, die

zich op den bodem bevinden, of daarin reeds ter verpopfing
zijn weggekropen; ook de poppen halen zij uit den grond, uit

het strooisel of onder het mosdek weg. Daartoe krabben zij op
hare eigenaardige manier de bedekking van den grond weg.
Meer dan eens heeft men getracht kippen bij de best rijding van
de dennenrupsenplaag te hulp te roepen.

Nu troffen de Heer Tutein Nolthenius en ik in een der

Veluwsche bosschen eene plek aan, waar blijkbaar door een
hoenderaehtigen vogel de bodembedekking was weggekrabd,
en de daaronder zich bevindende rupsen waren weggehaald.
Aan kippen viel op deze enkele eenzame plek midden in

het bosch nauwlijks te denken, zoodat wij meenden te moeten
aannemen, dat hier een paar korhoenders aan t werk geweest
waren. Daar fazanten midden in uitgestrekte dennenbosschen
minder worden aangetroffen, dachten wij aan deze vogels niet.

Echter schrijft mij de Heer De Beaufort: „In de Utrechtsche
bosschen, waar de fazant veelvuldiger voorkomt, behoort deze

tot de ijverigste verdelger der poppen. Ook nu nog (Februari)

trof ik, vooral in de holle dennenbosschen, fazanten aan waar
ze anders nooit te vinden zijn, en treft men veelvuldig het

bovendek omwoeld aan."
Onder de zoogdieren, die op den bodem rondloopende en

onder 't mos of het strooisel of in den grond weggekropen rupsen
en ook poppen verdelgen, moeten in de eerste plaats de wilde

varkens worden genoemd. Het aantal dennenrupsen en poppen,
dat door deze dieren wordt verdelgd, is zeer groot; men heeft

dan ook herhaaldelijk het indrijven van gewone tamme varkens
in de bosschen aangeraden als een middel om een dennenrupsen-
plaag tegen te gaan. Onmogelijk is het niet, dat tot het niet

voorkomen van de plaag op de Veluwsche domeinen van H.M.
de Koningin en van Z.K.H. Prins Hendrik de aanwezigheid
van vele wilde varkens heeft meegewerkt. — Verdere zoogdieren,

die soms vele rupsen en poppen van den dennenuil verdelgen.
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zfln verschillende rooidieren, zooals vossen, dassen, hermelijnen

en wezels. Ook de boschmuis *) {Mus sylvaticus) haalt vele pop-

pen uit het mos en strooisel weg. In de bosschen van Geaaf

Bbntinck te Amerongen, welke op 29 Jan. j.l. door den

Heer Van Lonkhuijzen en mij werden bezocht, vonden wij in

de meeste bevreten bosschen, meestal nabij den voet der stam-

men, in den grond vele gangen, nauwer dan moUegangen, welke

wij voor muizengangen meenden te moeten houden; waarschijn-

l^k waren het de gangen van Mus sylvaticus. Waar de gangen

talrijk waren, werden zoo goed als geene poppen onder 't strooi-

sel of in den grond gevonden. — Vermoedelijk doen ookde egels

veel nut als verdelgers van de schadelijke rupsen en poppen.

De Heer W. H. de Beaufort schrijft mij: „Mijn jachthond,

die de gewoonte heeft mij alles te apporteeren wat hij tegen-

komt, heeft mij op avondwandelingen in de rupsenbosschen

(Augustus en September 1919) opvallend veel egels geappor-

teerd, die ik natuurlijk steeds weer losliet. In die zelfde bosschen

trof ik gewroet aan, dat mij aan varkensgewroet in miniatuur

deed denken en dat vermoedelijk van egels was."

Natuurlijk moet bij de verdelging van de poppen der ge-

streepte dennenrupsen door zoogdieren en vogels niet worden
vergeten het feit, dat zij eveneens poppen van sluipwespen en

parasietvliegen verorberen.

Onder de roofinsekten, die op de rupsen en poppen van den
dennenuil azen, vermeld ik de verschillende soorten van loop-

kevers en hunne larven; en stellig zullen ook sommige soorten

van kortschildkevers zeweleens eten. — Over de sluipwespen en

parasietvliegen handel ik later. Deze komen eerst tot sterke

vermeerdering, als de piaag reeds is ingetreden. Wei wil ik hier

nog even melding maken van den bekenden rupsendooder
{Ammophila sabulosa), die men zeer dikwijls met gestreepte

dennenrupsen ziet sleepen, welken zij door hunnen steek het ver-

mogen om zich willekeurig te bewegen, onmogelijk maken, en die

zij in den grond begraven, waarna zij er een ei in leggen, uit het-

welk eene larve te voorschijn komt, die de rups opteert. — Vele
der hierboven vermelde diersoorten zijn geregeld in de bosschen
aanwezig en zijn dus altijd door bezig om de vermeerdering van
den dennenuil binnen zekere grenzen te houden, terwijl bijv,

spreeuwen en roeken, die niet geregeld in de dennenbosschen
voorkomen, daar vooral heentrekken, als zij er veel voedsel van
hunne gading vinden, dug bijv. wanneer er eene dennenrupsen-
plaag heerscht. —

1) J. RrrzEMA Bos, „De boschmuis", in „Tijd8chrift over Planten-
ziekten" XII (1911), bl 75
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Boven (zie bl. 71) deelde ik mee, dat de dennenuil een zoo
sterk voortplantingsvermogen heeft, dat, wanneer alle nakome-
lingen, of ook slechts een belangrijk aantal ervan, in leven bleven,

het blijven voortbestaan van dennenbosschen onmogelijk zou
worden. Maar "t eene jaar worden er in den tijd, dat de uilen

vliegen, enorme massa's van deze dieren door vorst, sneeuwval
of regenbuien gedood; het andere jaar treft den jongen rupsen
een dergelijk lot. Betrekkelijk zelden zal het voorkomen, dat
niet een zeer groot aantal dezer insekten aan de eene of andere
catastrophe ten offer valt. En van de betrekkelijk weinigen, die

er over blijven, worden er nog altijd een aantal gedood door
plasregens of door koude (vooral die rupsen, welke bij 't invallen

van een kouden nacht juist aan 't vervellen zijn) en verder door
de dieren, welke zich met hen voeden. En zoo blijft in de meeste
jaren het aantal dennenrupsen zoo gering, dat men in 't voorjaar
of den voorzomer slechts eene of althans maar enkele uit een
boom kan kloppen, dikwijls geen enkele ^).

Slechts zelden zijn de omstandigheden voor den dennenuil

zoo gunstig, dat er een abnormaal groot aantal exemplaren
overblijft. Vooral een droog, warm voorjaar, zooals wij in 1918

en 1919 hadden, werkt het verschijnen van vele gestreepte den-

nenrupsen in de hand, omdat er dan geen uilen doodgaan door
vorst, noch door sneeuw of hevige regens, zoodat er vele eieren

worden gelegd. Blijft dan het gunstige weer voortduren geduren-

de den tijd, dat de rupsen nog jong zijn, dan blijft ook van deze

een groot aantal in leven ; en dan is er kans op het optreden

van de rupsen in meer dan normaal aantal, en zelfs op eene

rupsenplaag.

Is het eenmaal tot eene meer dan normale vermeerdering van
het insekt gekomen, dan zuUen de vele rupsen, die tot ver-

popping komen, het volgend voorjaar vele uilen opleveren, zoo-

dat er dan een buitengewoon groot aantal eieren wordt gelegd.

Als de omstandigheden in het volgende jaar niet al te ongunstig

zijn, zal er dan eene nog sterkere vermeerdering van het insekt

plaatsgrijpen, en dat gaat zoo door tot er een einde aan de

plaag komt, 't zij door de inwerking van voor de dieren zeer

ongunstige atmospherische invloeden, 't zij doordat intusschen

de parasieten van het insekt zich in zoo sterke mate vermeer-

derd hebben, dat deze een einde aan de plaag maken. Hier-

over zal in het volgende hoofdstuk worden gehandeld. Ik wU
hier alleen nog maar doen opmerken, dat, wanneer parasitische

1) Zie dit artikel, bl. 31.
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insekten (sliiipwespen of parasietvliegen) aan de plaag een

eind maken, deze bij de gestreepte dennenrups gewoonlijk in

't geheel hoogstens drie jaren duurt; met dien verstande, dat

het eerste jaar eene meer dan gewone vermeerdering van het

insekt voorkorat, echter z66, dat dikwijls van eene eigenlijke

plaag nog niet kan worden gesproken; in het tweede en derde

jaar treedt dan een ware plaag op, zoodat vele bosschen worden

kaalgevreten en aan 't einde van het derde jaar zijn er zooveel

rupsen en poppen door parasieten gedood, dat er in het daarop

volgende jaar slechts zeer weinige uilen voor den dag komen en

de plaag geeindigd is.

Dikwijls ontsnapt de meer dan normale vermeerdering in het

eerste jaar, wanneer er nog geen eigenlijke plaag is, aan de waar-

neming. Daar eene rupsenplaag in de dennenbosschen niet dan

betrekkelijk zelden voorkomt, wordt er gewoonlijk niet zoo zeer

op gelet ot er wat meer of wat minder rupsen in de dennen aan-

aanwezig zijn. Te minder valt dit op, omdat de gestreepte den-

nenrupsen zich gewoonlijk hoofdzakelijk in de toppen van de

vrij hooge boomen bevinden.

Toch werd bij gelegenheid van de beide vrij goed onderzochte

plagen van gestreepte dennenrupsen in ons land (die van 1844

—

45 en die van 1919) telkens vastgesteld, dat reeds in het jaar,

dat aan de groote plaag voorafging, het aantal rupsen veel

grooter was dan in normale jaren. Zoo schrijft Mr. H. Verloren
*): „Dat de rupsen daar (in de gemeente Zeist) in eene meer dan
gewone hoeveelheid moeten geweest zijn, zoodat er toen reeds

een zeker aantal in dezelve levende parasitische insekten voor-

handen waren, bleek mij uit verscheidene ledige spinsels en
poppen, welke ik in Augustus 1844 in het mos aantrof, en die

behoorden tot de na te melden parasitische vliegen en wespen."
En later schreef Mr. Verloren 2) ; „Reeds vroeger heb ik aan-

getoond, dat te Zeist in het jaar 1843, hetwelk aan de vernielin-

gen voorafging, de rupsen, anders zeldzaam, in grooter aantal

moeten aanwezig geweest zijn. Aan de Vuursche heeft men ze

destijds bepaaldelijk gezien, en in het begin van April 1844 een
aanzienlijke menigte vhnders, en kort daarop de jonge rupsen,

die later het bosch vernielden."

1) Mr. H. Verloren, „Waarneraingen over de buitengewone ver-
menigvuldiging van Noctua piniperda en Hylesinus piniperda in de
dennenbosschen te Zeist" in „Algemeene Konst- en Letterbode voor
het jaar 1846", le deel, bl. 205.

2) Mr. H. Verloren, „Waamemingen over de buitengewone ver-
menigvuldiging van Noctua piniperda en Hylesinus piniperda in de
dennenbosschen der provincie Utrecht", in „Algemeene Konst- en
Letterbode voor het jaar 1847"; le deel bl. 132.
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Gelijksoortige ervaringen als Mr. H. Verloren zijn er

omtrent de tegenwoordig heerschende plaag gedaan. Op de
vergadering van de Nederl. Entomologische Vereeniging te Om-
men gehouden op 22 Juni 1918 deed de HeerDr. J. Th. Oude-
MANS 1) de eerste mededeeling over niet onbelangrijke schade,
door de gestreepte dennenrups te weeg gebracht. Hij sprak toen
zelfs reeds van eene plaag, die dus waarschijnlijk reeds in 1917
begonnen moet zijn. Reeds in 1918 werden ongeveer 10 H.A.
kaalgevreten, in 1919 de rest van hetzelfde bosch (43 H.A.).

Verder heeft Dr. Oudemans 2) in de vergadering der Nederl.

Entomologische Vereeniging, die 14 Juni 1919 te Valkenburg
werd gehouden, belangrijke mededeelingen omtrent de dennen-
rupsenplaag gedaan en gewezen op het veelvuldig voorkomen
van de tonnetjes van parasietvliegen alsmede op het voor-

komen van geopende cocons van de sluipwesp Meteorus alhidi-

tarsis, wat wijst op eene plaag reeds in 1918. — Ook de Heer
Jager Gerlings constateerde in den zomer 1918, dat tusschen

Garderen en Putten eenige Hektaren dennenbosch van 25 a 30

jaar sterk door de dennenrups waren aangetast. „Ongetwijfeld,"

schrijft mij de Heer Jager Gerlings, „is dit een begin van de

plaag geweest, welke in die omgeving in 1919 zoo hevig optrad."

Verder deelt deze Heer mij mee, dat hij in den zomer 1919 in het

Prinsebosch tusschen Chaam en Gilze-Rijen (Houtvesterij Breda)

nog al beschadiging van de dennenrups aantrof. De dennen
waren ijl van kroon en de ruigte op den bodem was omgewoeld.
Tusschen de ruigte waren poppen te vinden, als ook — ongeveer

in gelijk getal als de dennenrupspoppen — tonnetjes van para-

sietvliegen en de geelachtige coconnetjes van de hierboven

vermelde Meteorus albiditarsis. Ook hier blijkt de rups dus

reeds in 1918 in meer dan normaal aantal aanwezig te zijn

geweest. —
Op verschillende andere plaatsen heeft men reeds in 1918 een

meer dan normaal aantal gestreepte dennenrupsen geconsta-

teerd, o.a. kwamen zij toen, volgens den Heer P. J. van Lonk-
huyzen, in betrekkelijk vrij grooten getale onder Ede voor. En
verder werden reeds in 't begin van den zomer 1919 op verschil-

lende plaatsen onder 't strooisel vrij veel leege pophuiden van den

dennenuil en eveneens van parasietvliegen en van sluipwespen

gevonden; wat er op duidt, dat er reeds in 't vorige jaar den.

1) Zie verslag van de 73e zomervergadering der Ned. Entomologi-
sche Vereeniging, gehouden te Ommen, 1918, bl. 40.

2) Zie verslag van de 74e zomervergadering der Ned. Bntomologi
sche Vereeniging, gehouden te Valkenburg, 1919, bl. 44—47,
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nenrupsen genoeg moeten geweest zijn om dien parasieten

onderdak te verschaffen. Onder de sluipwespcocons, welke

in den zomer 1919 in toen reeds uitgekomen toestand in het

strooisel en in den bodem der toen door de rupsen aangetaste

dennen werden aangetroffen, vielen — althans in de Veluwsche

dennenbosschen — vooral die van de reeds boven vermelde Bra-

conide Meteorusalbiditarsis Curtis in het oog. De poppen dezer

soort zitten in eene langwerpige, ovale, geelachtig-witte, zijdeach-

tige cocon, die aan den buitenkant, daar waar de sluipwesp haar

heeft verlaten, dus aan 't kopeinde, een wolachtige vlok ver-

toont. De Heer L. C. Smits van Burgst, entomologisch ad-

viseur van het Instituut voor phytopathologie, te Ginneken,

die zoo goed was, mij den naam van de sluipwespsoort, welke

in deze door mij gevonden cocons heeft geleefd, mee te deelen,

schrijft my het volgende: „Meteorus albiditarsis kan worden

beschouwd als een hoofdparasiet van de dennenrups ; althans is

dit het geval op de Veluwe, waar zij ongetwijfeld een belangrijke

rol speelt bij de bestrijding van genoemde schadelijke rups. Even-

als haar gastheer verschijnt deze sluipwesp slechts in eene gene-

ratie. Het larvenstadium van dezen parasiet duurt op

zijn minst 10 maanden. Er zijn ook gevallen bekend van
tweemalige overwintering in larventoestand, waardoor het

volkomen insekt dus eerst in het derde jaar te voorschijn

kwam. Zulke gevallen echter behooren tot de uitzonderin-

gen." ^) Dat in de Veluwsche bosschen in den zomer 1919 onder
't mos en 't strooisel hier en daar vele leege cocons van Meteorns
albiditarsis voorkwamen, moge blijken uit het feit, dat de Heer
Notaris Dinger te Lunteren mij in de allereerste dagen van
Augustus ongeveer een 20 ervan toezond, en dat de Heer Vogel,
Hofjager, mij 44 stuks stuurde, verzameld in een dennen-
bosch langs het Eibertjespad (tusschen Vierhouten en Nuns-
peet) en 11 stuks uit het Staatsbosch bij den „Pas op"

;

terwijl de Heer Tutein Nolthenius en ik bij gelegenheid van
onzen tocht op 29 Juli j .1. ze op verscheiden plaatsen in de Veluw-
sche bosschen onder 't strooisel vonden. Niet alleen Dr. J. Th.
Oudemans maar ook verschillende andere van de Heeren, die

de op bl. 34 vermelde bijeenkomst te Utrecht bijwoonden,
troffen de bedoelde cocons zeer menigvuldig in de Veluwsche
bosschen aan. Het feit, dat reeds in den zomer 1919 uitgekomen

1) De Heer Smits van Burgst schrijft mij dat Meteorus albiditarsis
Curtis tot dusver niet bekend was als parasiet van de gestreepte den-
nenrups, behalve in Engeland. In „The Entomologist" van Maart 1914
vermeldt J. L. Tyle, dat hij deze soort van sluipwesp heeft gekweekt
uit 4 Boorten van Taeniocampa en uit Panolis (Trachea) piniperda.
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cocons van Meteorus albiditarsis in het strooisel in dennenbos-
schen in vrij grooten getale werden aangetroffen bewijst — in

verband met den tijd, dien de larve van dit insekt voor hare ont-

wikkeling noodig heeft— dat de eieren, waaruit de larven voort-

kwamen, welke deze cocons vervaardigden, moeten zijn gelegd

in het voorjaar 1918 en dat er toen dus reeds veel gestreepte

dennenrupsen in deze bosschen moeten aanwezig zijn geweest.*)

Aan het slot van dit hoofdstuk wil ik nog even herhalen,

dat het droge, warme voorjaar van 1918 zonder twijfel

de oorzaak is geweest van eene veel meer dan normale vermeer-
dering van de gestreepte dennenrups in onze dennenbosschen,
welke vermeerdering echter op de meeste plaatsen niet dadelijk

zoo sterk was, dat er van eene in 't oog vallende plaag sprake

kon zijn, maar toch groot genoeg is geweest, om eene niet on-

belangrijke vermeerdering van sluipwespen en parasietvliegen

tengevolge te hebben. Toch bleven er genoeg gezonde rupsen
over om in 't voorjaar 1919 een zeer groot aantal uilen op te

leveren ; en deze uilen zoowel als de uit hunne eieren ontstane

jonge rupsen profiteerden alweer van een zeer droog warm voor-

jaar, zoodat er vele eieren werden gelegd en de rupsen voor ver-

reweg het grootste aantal in leven bleven en door hare vreterij

een ware plaag veroorzaakten.

Het voorjaarsweer, dat gunstig was voor de gestreepte dennen-

rupsen, was dat ook voor de non, waarvan de rupsen in de meeste

dennenbosschen in den zomer 1919 ook in meer dan normaal
aantal voorkwamen, hoewel op verre na niet in die mate als de

gestreepte dennenrupsen.

OORZAKEN VAN DE BEEINDIGINQ VAN EENE DENNEN-
RUPSENPLAAG.

Boven (bl. 78) werd gezegd, dat eene plaag van gestreepte

dennenrupsen gewoonlijk twee jaren duurt; maar dat het eerste

jaar der plaag wordt voorafgegaan door eene meer dan normale

1) Allerwaarschijnlijkst heeft Meteorus albiditarsis ook reeds een
belangrijke rol gespeeld als verdelgster van de gestreepte dennenrups,
toen deze in de jaren 1844 en '45 deGeldersche en Utrechtsehe dennen-
bosschen teisterde. Immers in het artikel getiteld: „De dennenrups",
in de ..Mededeelingen en Handelingen der Geldersche Maatschappij
van Landbouw 1846" (I. bl. 81) lees ik: „Onder het mos vindt men. . .

.

zeer algemeen twee andere kleinere soorten van poppen. De eene, wit-

schtig van kleur, woUig en langwerpig, is de pop van eene sluipwesp."

Hoewel de beschrijving der cocon niet zeer nauwkeurig is, kan men
hier aan bijkans geene andere soort denken dan aan Meteorus albi-

ditarsis.
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vermeerdering van deze rupsen, echter vaak zonder datde vreterij

zoo erg wordt, dat van een eigenlijke plaag aprake kan zijn.

Wanneer nu eenmaal een plaag is ingetreden, hoe komt het

dan, dat zij na twee of drie jaren weer van zelf tot staan komt?

Dit kan in de weersomstandigheden liggen, maar het komt

gewoonlijk door de werkzaamheid van de natuuriijke vijanden

der gestreepte dennenrups, en wel in 't bij zonder door die van de

insekten, welke in deze rupsen parasiteeren : dat zijnsluipwespen

en parasietvliegen.

De dieren, welke de schadelijke insekten rupsen opeten

(wilde varkens, vossen, dassen, wezels en hermelijnen, egels,

boschmuizen, verschillende insektenetende vogels, loopkevers

enz.), spelen wel eene rol bij de voorkoming van de plaag, omdat

zij altijd een zeker procent, soms een belangrijk procent, van

de rupsen, poppen en uilen verdelgen; maar hun getal is in

't algemeen veel te gering, om het getal der rupsen zoodanig te

dunnen, dat de plaag er door zou ophouden, wanneer de dennen-

rupsen eenmaal bij millioenen in de bosschen aanwezig zijn.

Alleen die vogels, welke in zoo'n tijd in zwermen van duizen-

den de bosschen bezoeken, kunnen er iets toe bijdragen, de

plaag te doen eindigen. Spreeuwen en roeken zijn de eenige

vogels, die daartoe kunnen meewerken, maar ook hunne werking

in dezen, hoe zeer ook van beteekenis, is toch nog gewoonlijk

slechts een plaatselijke.

Van oneindig meer beteekenis zijn die insekten, welke hunne
eieren aan of in de rupsen leggen en welker larven in deze para-

siteeren en ze dooden. Dat zijn de sluipwespen en parasietvliegen.

Deze spelen de groote rol bij het doen ophouden eener plaag.

Zij hebben in 't algemeen een sterk voortplantingsvermogen,

maar kunnen eerst dan hare eieren onder dak brengen, wan-
neer de insektensoort, waarin hare larven leven, tot sterke ver-

meerdering is gekomen. Zoo lang dit het geval niet is, kunnen de

parasieten op verre na niet al hunne eieren onder dak brengen,

en komen zij niet dan in gering aantal voor. Het zou mij te

ver voeren, wanneer ik de rol, die sluipwespen en parasiet-

vliegen bij het beeindigen van eene insektenplaag spelen, hier

uitvoerig wilde bespreken. Ik kan volstaan, met te verwijzen
naar een drietal artikelen, die reeds vroeger in het „Tijd-

schrift over Plantenziekten" eene plaats vonden i). Slechts wil

1) Men zie hiervoor: Ritzema Bos, „De natuuriijke vijanden der
schadelijke dieren", in „Tijd8chr. over Plantenziekten" , 1904. bl. 73.
QUANJER, „Over nuttige insecten en over de zoogenaamde Ame-

rikaansche methode ter bestrijding van insectenplagen", in ^Tijdschr.
o. Plantenziekten", 1909, bl. 28.
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ik hier het volgende opmerken. Hoe grooter het getal eieren is,

dat door eene in eene rupsensoort parasiteerende sluipwesp wordt
gelegd, des te eerder kan zij aan de door deze rups veroorzaakte
plaag een eind maken. Maar toch is het, om dat te doen, niet

juist noodig, dat het parasitische insekt zich sterker voortplant
dan de vlindersoort, die aan de rupsen het aanzijn geeft. Dit is

door Bellevoye en Laurent i) aangetoond geworden.
Het zij mij vergund, hier zulks met een enkel voorbeeld te

illustreeren. Stel dat er in een boom aanwezig zijn 10 rupsen,

waarvan 2 geparasiteerd zijn. Stel verder dat de nil en de sluip-

wesp een evengroot aantal (stel 100 )eieren leggen, en dat bij

deze twee insekten de beide seksen even sterk zijn vertegenwoor-
digd.

In het eerstvolgende jaar zuUen de 8 niet geparasiteerde

rupsen 4 wijfjesuilen opieveren, die 4 x 100 = 400 rupsen
voortbrengen. Van de 2 sluipwespen is er een een wijfje, dat 100

nakomelingen oplevert. Er worden van 4e 400 rupsen 300 niet

geparasiteerd.

^Htln het tweede jaar komen uit 300 uilenpoppen 150 wijfjes.

De nakomeUngschap van dezen bedraagt 150 X 100 = 15000

rupsen. Van de 100 sluipwespen zijn er 50 wijfjes. Deze leveren

50 X 100 = 5000 nakomelingen. Er zijn dus van de 15000

rupsen 5000 geparasiteerd. Er komen dus slechts 10000 uilen

uit, waarvan de helft (5000) wijfjes zijn.

In het derde jaar leveren deze 5000 vrouwelijke uilen 5000 X
100 = 500000 rupsen. Van de 5000 sluipwespen zijn 2500 wijf-

jes, zoodat er in het derde jaar van de 500.000 rupsen 250.000

geinfecteerd worden.

Er komen dus in het vierde jaar 250.000 uilen te voorschijn,

waarvan 125.000 wijfjes. Er komen ook 250.000 sluipwespen

uit, waarvan er 125.000 wijfjes zijn. Er zijn dus evenveel

sluipwespen als uiien, en daar beide evenveel eieren leggen,

zullen alle rupsen geparasiteerd kunnen zijn. In het vierde

jaar. wordt dus de strijd beslist, maar de rupsen vreten nog.

In 't vierde jaar loopt de plaag ten einde; in 't volgende jaar

is zij verdwenen.
Nu moet nog worden opgemerkt, dat e6ne soort van rupsen

door meerdere soorten van sluipwespen en bovendien nog door

eene of meer soorten van parasietvliegen kan worden aangetast

;

S]ynTS VAN BuRGST, „D8 oeconomische beteekenis der. sluipwes-

pen" in „Tijdschr. o. Plantenziekten" 1918, bl. 116.

1) Bellevoye et Laurent, „Les plantations des pins dans la Mama
et les parasites qui les attaquent", in „Bulletin de la Soeiete d'etude

des Sciences naturelles 'de Reims", 1897.
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en juist de gestreepte dennenrups is onderhevig aan den aanval

van zeer vele soorten van parasieten. De Heer Smits van

BURGST schrijft my : „Ik geloof niet, dat er 66n insekt is, dat

onder zyne parasitaire klassegenooten meer vijanden heeft dan

de gestreepte dennenrups." Deze Heer zond mij een lijstje van

niet minder dan 33 soorten van sluipwespen, die in dit insekt

parasiteeren. En hy schrijft erbij : „het vermeldt slechts het

resultaat van een klein aantal onderzoekingen, in Engeland en

Duitschland gedaan." Hij zelf heeft, naar hij mij meldde, in

de jaren 1918 en 1919 nog maar een zestal soorten van sluipwes-

pen uit Trachea piniperda opgekweekt; maar zijn onderzoek is

natuurlyk nog niet afgesloten. daar in zijn laboratorium tal van

sluipwespen uit deze rups zich nog in het popstadium bevinden.

Niet v66r Mei of Juni zal een voUedig overzicht van de uit de

gestreepte dennenrupsen gekweekte sluipwespen kunnen worden

verkregen.

Uit dennenrupsen, afkomstig uit verschillende Veluwsche bos-

schen, kweekte ik een drietal soorten van sluipwespen, die de

Heer Smits van Buegst zoo goed was, voor mij te determineeren.

Daaronder waren 2 soorten, welke nog niet in de bovenvermelde

Iqst .van 33 soorten voorkomen, en verder kan nog aan de lijst

worden toegevoegd de reeds op bl. 80 vermelde Meteorus albidi-

tarais, waarvan ik alleen de zeer kenbare leege cocons aantrof,

welke de Heer Smits van Burgst voor mij determineerde.

In 't geheel zijn er dus nu 33 -f 3 = 36 soorten van sluipwespen

bekend, die in de gestreepte dennenrups kunnen parasiteeren.

Het zijn de volgende: Ichneumon comitator L..I. trilineatus Gmel.,

I. scutellator Grv., I. nigritorius Grv., I. fabricator F., I. annulator

F., I. pallidifrons Grv., I. dumeticola Grv., I. derogator Wesm.,
I. bilunulatus Grv., I. molitorius Grv., I. gradarius Wesm.,
I. egnitatorius Panz., I. tristis Gr., I. nigrocyaneus Grv., I.

pachymerus Ratz., Microcryptus perspicillator Grv., M. arrogans

Grv., Cryptus cyanator Grv., Cr. tarsoleneus Schr., Cr. sponsor F.,

Cr. dianae Grv., Pimpla instigator F., Euceros crassicornis Grv.,

Enicoapilus ramidulus L., Enicospilus merdarius Grv., Exochilum
circumflexum L., Heteropelma calcator Wesm., Anomalon bigutta-

tum Grv., Banchus compressus F., Banchus pictus F., Banchus
femoralis Ths., Banchus monileatus Grv., Mosochorus brempetiola^
tu8 Ratz., Meteorus scutellator Nees, Meteorus albiditarsis Curtis.

Allicht zullen, bij serieus voortgezette onderzoekingen, nog
meer soorten van sluipwespen in de gestreepte dennenrups blij-

te parasiteeren. Wanneer in eene bepaalde streek, waar deze
rups eene plaag veroorzaakt, ook slechts maar enkele van deze
sluipwespsoorten voorkomen, dan laat zidh inzien, dat deze toch
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slechts eene matig krachtige voortplanting behoeven te hebben,
om aan de plaag een einde te maken. Zooveel te meer moet
zulks het geval wezen, wanneer daarbij nog parasietvliegen

hare werkzaamheid voegen.

In sommige van de aangetaste dennenbosschen schijnt de
sluipwesp Meteorus albiditarsis ^) reeds in het vorige jaar een

belangrijke rol te hebben gespeeld, in andere, met name in

sommige Veluwsche bosschen, is het vooral Ichneumon pachy-

merus, die tot zeer sterke vermeerdering is gekomen; in nog
weer andere bosschen zijn het in de eerste plaats de parrasiet-

vliegen, welker puparia (,,tonnetjes") men in overgrooten getale

onder het strooisel vindt.

De Heer Smits van Burgst deelde mij omtrent de beide pas

genoemde sluipwespen, die eene zeer belangrijke rol blijken te

spelen bij de bestrijding van de tegenwoordige dennenrupsen-
plaag, nog het volgende mee. Ichneumon pachymerus komt in

twee generatien per jaar voor, terwijl de dennenuil slechts eene

generatie per jaar heeft. Van deze sluipwesp moet zich dus de

tweede generatie in een ander insekt ontwikkelen. Meteorus albi-

ditarsis daarentegen komt per jaar in slechts eene generatie voor

en is derhalve in haar voortbestaan niet van de aanwezigheid van
andere insekten dan de gestreepte dennenrups afhankelijk. —
Ik hoop, dat de Heer Smits van Burgst, wanneer hij uit de hem
van verschillende zijden toegezonden gestreepte dennenrupsen

alle sluipwespen heeft opgekweekt, aan de lezers van dit Tijd-

schrift niet alleen een volledig overzicht zal willen geven van
de soorten van sluipwespen, die gedurende de heerschende plaag

door hem uit de gestreepte dennenrups zijn gekweekt, maar ook
die bijzonderheden uit hare leefwijze zal willen ter sprake bren-

gen, welke op de beeindiging der plaag invloed kunnen hebben

gehad. Het aantal sluipwespsoorten is zoo groot en de leefwijze

1) Merkwaardig mag het heeten, dat juist Meteorus albiditarsis (eene

Braconide), die bij de heerschende plaag in vele streken als een hoofd-

parasiet van de gestreepte dennenrups moet worden beschouwd, tot

dusver nog niet op het vaste land van Europa als parasiet van deze

rups bekend was; terwijl Ichneumon pachymerus, die ik in verseheiden

exemplaren uit de gestreepte dennenrups kweekte, volgens eene mede-
deeling van den Heer Smits van Burgst, tot dusver nog niet in Neder-
land zou zijn waargenomen.Bij hetnalezen eehter van de onderzoekingen,

door Verloren omtrent de gestreepte dennenrupsenplaag ingesteld,

lees ik(„Alg. Konst- en Letterbode", 1846 I bl. 206), dat dezeonder-
zoeker uit de rupsen zeer vele exemplaren van Ichneumon Troscheli op-

kweekte; maar in het zelfde tijdschrift van 1847 (le deel, bl. 130)

lees ik, dat wat hij aanvankelijk voor /. Troscheli aanzag, bleek te zijn

het mannetje van Ichneumon pachymerus.
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van de verschillende soorten is z66 verschillend, dat alleen ie-

mand, die — zooals de genoemde Heer — van de studie dezer

insekten zyne levenstaak maakt, in staat is eene juiste

voorliehting te geven in zake de rol, die deze insekten ten op-

zichte van de dennenrupsenplaag hebben gespeeld. — Er zijn

verschillende omstandigheden, die op de mogelijkheid van de

vermeerdering eener bepaalde soort van sluipwespen in zekere

streek invloed kunnen hebben; die vermeerdering wordt n.l. bij

sommige soorten van sluipwespen niet in 't aanzijn geroepen

alleen door de aanwezigheid van een groot aantal rupsen van een

enkele bepaalde insektensoort, in dit geval van de gestreepte

dennenrups. Dit laatstgenoemde insekt komt per jaar slechts in

66ne generatie voor; sluipwespsoorten, die ook slechts in 66ne

generatie per jaar optreden, zooals Meteorus albiditarsis, kunnen

zich dus sterk vermeerderen, als er in eene streek alleen maar vele

gestreepte dennenrupsen zijn. Van andere soorten echter, die

in 2; 3 of meer generatien voorkomen, kan eene generatie in ge-

streepte dennenrupsen in groot aantal voorkomen, maar om voor

*t volgende jaar in dezelfde streek in groot aantal aanwezig te

blijven, is het noodig, dat deze sluipwespen ook van andere soor-

rten van rupsen in dezelfde streek een vrij groot aantal vinden.

Nog op 6^ne zaak wil ik hier wijzen. De Heer Smits van
BuROST heeft er de aandacht op gevestigd, dat eene zekere

sluipwespsoort, die in een bepaalde rups kan parasiteeren, niet

altijd alle individuen van deze rupsensoort voor liet neemt;
de rups moet ook eene zekere praedispositie voor de infectie

door die sluipwesp hebben. „Gebrek aan voedsel en weersinvloe-

den zuUen ongetwijfeld invloed uitoefenen op het weerstands-

vermogen en de vatbaarheid voor infectie van een woondier.

Dat nat voedsel de ontvankelijkheid van een phytophaag insekt

in hooge mate bevorderen kan, is reeds door proefnemingen
vastgesteld."^)

Ratzeburo was van meening, dat de sluipwespen hare
eieren in 't algemeen alleen /ouden leggen in rupsen, die reeds

door eene andere oorzaak ziek zijn. Hoewel volkomen juist is,

dat iedere rups eene zekere praedispositie voor de infectie door
eene bepaalde sluipwesp moet hebben om door deze van eieren
te worden voorzien, zoo kan toch niet worden volgehouden,
dat alleen zieke rupsen worden geinfecteerd. Het is zonder
twijfel in het belang van de parasieten zelve, dat zij hunne
eieren in volkomen gezonde insekten leggen, daar de ontwikke-
ling der sluipwesplarven daarin veel beter verzekerd is

1) Smits van Burgst,
, De oeconomische beteekenis der sluipwes-

pen „inTijd8chriftover Plantenziekten", 124e jaargang (1918), bl. 116.
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dan m zieke insekten, die allicht spoedig gaan sterven ^).

Ook onder de volkomen gezonde rupsen van dezelfde soort,

die aan gelijke uitwendige omstandigheden zijn blootgesteld,

wordt het eene exemplaar wel van het ei of van de eieren

eener bepaalde sluipwespsoort voorzien, terwijl het andere vrij

blijtt. Sommige exemplaren worden wel met de sprieten onder-

zocht, maar blijkbaar ongeschikt bevonden voor het deponeeren
van een ei; m.a.w. er zijn altijd exemplaren, die onvatbaar zijn

om te worden geinfecteerd. Daann ligt de reden waarom,
otschoon de sluipwespen dikwijls eene bepaalde rupsenplaag

doen ophouden, de bedoelde rupsensoort toch nooit voUedig
door hen wordt uitgeroeid; enkele blijven er over, maar het
evenwicht, dat tijdelijk door de buitengewoon sterke rupsen-

vermeerdering verbroken was, wordt toch hersteld. —
Naast de sluipwespen spelen de parasietvliegen of Tachinen

bij de dennenrupsenplaag eene groote rol. Deze tweevleugelige

insekten behooren nog weer tot drie verschillende groepen (die

der Tachininen, der Dexiinen en der Sarcophaginen.) De wijze

van eierleggen is bij verschillende soorten zeer verschillend. De
meesten kleven hare eieren aan de huid der rups vast en de

larve boort zich dan naar binnen; andere soorten deponeeren

larven op de rups, die zich in deze inboren ; weer andere brengen
met behulp van hare legboor de door hen ter wereld gebrachte

larven dadelijk in het lichaam van haar slachtoffer; ook zijn

er soorten, die de larven, welke zij ter wereld brengen, op blade-

ren deponeeren, welke larven zich dan later inboren in het li-

chaam van een insekt, dat voorbijkruipt; en ten slotte zijn er pa-

rasietvliegen, die hare kleine, hardschalige eieren vasthechten

aan bladeren, welke door de rupsen worden gegeten, zoodat zij

op die wijze in het lichaam van deze geraken en zich daar verder

ontwikkelen ^).

Het aantal eieren, door eene parasietvHeg gelegd, is altijd

zeer groot, maar varieert bij de verschillende soorten vrij sterk:

van enkele honderden tot eenige duizenden.

In de meeste gevallen legt eene parasietvHeg slechts een enkel

ei of larve op of in eene rups, zoodat in 't algemeen het aantal

individuen, dat zij kan infecteeren, zeer groot is. Toch kan

men niet zeggen, dat die eene parasietvHeg zoovele rupsen in-

fecteert als zij eieren legt of larven ter wereld brengt. Immers

1) EscHERicH. .,Die Forstinsekten Mitteleuropas", Band I. (1914)

bl. 256.

2) Verschillende bijzonderheden uit het leven der parasietvliegen

ontleen ik aan het bovenvermelde werk van Eschekich, t.a.p. bl.

250—253.
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waar deze op de huid der rups worden vastgehecht, zuUen er

bij de vervelling van deze dikwijls eieren of larven met de huid

worden afgestroopt. Wanneer meer eieren of larven op of in

een enkele rups worden gelegd, sterven de meeste der parasiet-

vlieglarven wegens gebrek aan voedsel of aan ruimte.

Toch moet de. werking der parasietvliegen, die zich in 't

algemeen buitengewoon sterk vermeerderen, by een rupsen-

plaag zeer groot zijn. In 1845 werd dan ook de gestreepte

dennenrupsenplaag m de meeste geteisterde streken van Gelder-

land en van Utrecht hoofdzakelijk door eene parasietvlieg tot

staan gebracht, en wel door Tachina (Nemoraea) glabrata. „Juist

het omgekeerde werd in Duitschland waargenomen, waar die

rupsen door sluipwespen werden tot staan gebracht en voor een

tijd plaatselijk uitgeroeid." ^) Oo*k bij de huidige dennenrupsen-

plaag zullen de parasietvhegen zonder twijfel eene hoogst belang-

ryke rol spelen; want het aantal harde donkerbruine vliegen-

popjes („tonnetjes"), dat men in verschillende bosschen op de

hooge Veluwe, bij Lunteren, in de buurt van Maarsbergen en

bij Zeist onder het strooisel aantreft, is enorm groot. Tot welke

soort of soorten zij behooren, moet nog later blijken, wanneer

de vliegen uitkomen.

Het zij mij vergund, hier nog te wijzen op wat Escherich ^)

omtrent de werkzaamheid van parasitische insekten (in 't bij zon-

der van die der parasietvliegen) ten opzichte van de dennen-

rupsenplagen meedeelt. Hij schrijft, dat eene plaag van de ge-

streepte dennenrups korter duurt dan eene plaag van den den-

nenspinner of de non. Zij duurt nooit langer dan 2 4 3 jaren,

terwijl dikwijls een spinnerplaag 3—5 jaren duurt, en een non-

vlinderplaag soms 5— 7 jaren oi zelfs nog langer. Escherich
wyst er op, dat dadelijk bij het begin van eene meer dan normale
vermeerdering van de gestreepte dennenrups een heel leger van
vijanden optreedt. Hij heeft bij gelegenheid van eene vermeer-
dering van dit insekt in de buurt van Dresden reeds in het eerste

jaar, waarin deze vermeerdering de aandacht der houtvesters

en boschwachters trok, vastgesteld, hoeveel uilen en hoeveel

parasieten uit 100 rupsen te voorschijn kwamen, en kwam tot

1) Wttewaall,* ..Volksleesboek over schadelijke en nuttige in-
sekten" (1864), bl. 128. — Zie verder A. C. Brants, „Overde plaatsing
der vliegmaden in het ligchaam der rupsen", in „Berigten en Mede-
deeUngen van het KonJnklijk Nederlandsch Instituut", 1846, bl. 74,
en Mr. H. Verloren in „HandeUngen der Nederlandsche entomologi-
sche Vereeniging", le deel, le stuk (1854), bl. 23.

2) Escherich, „Die Forstinsekten Mitteleuropas", Band I. bl. 242
en 243.
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het verrassende resultaat, dat zich toen reeds nit 100 rupsen
niet meer dan 36 uilen ontwikkelden, terwiji er 46 parasiet-

vliegen en 18 sluipwespen van verschillende soort uit te voor-
schijn kwamen. —

Behalve sluipwespen en parasietvliegen kunnen ook parasieten

uit het plantenrijk (draadzwammen en bacterien) eene belang-

rijke rol spelen ten opzichte van het beeindigen eener dennen-
rupsenplaag. Aangezien de vermeerdering van de parasitische

insekten, hoewel soms groot in vergelijking met die van den
dennenuil, toch maar uiterst gering is, vergeleken met die van
de plantaardige parasieten, kunnen deze laatsten in veel korteren

tijd aan de plaag een einde maken dan de parasitische insekten.

Hebben deze laatsten daarvoor gewoonlijk 2 a 3 jaren noodig, de
parasitische zwammen en bacterien kunnen dit reeds binnen den
tijd van enkele weken doen; soms maken zij aan de abnormale
vermeerdering reeds in het eerste jaar van de plaag een einde. —
Vele jaren geleden kwam het in de bosschen in de buurt van Ede
tot eene vrij sterke plaatselijke vermeerdering van de gestreepte

dennenrups. Ik was verhinderd dadelijk daarheen te gaan, en
moest mijn bezoek een 14 dagen uitstellen. Toen ik er kwam, was
er geen enkele levende dennenrups meer te vinden : alle waren ge-

Storven tengevolge van de sterke vermeerdering van de zwam
Empusa aulicae Reich. Ofschoon de parasitische zwammen en

bacterien in zeer korten tijd een einde aan de plaag kunnen ma-
ken, zijn zij toch gewoonlijk van minder beteekenis voor de beein-

diging eener insektenplaag dan de parasitische insekten, omdat
zij alleen dan tot sterke vermeerdering komen, wanneer de weers-

gesteldheid eene sterke voortplanting in de hand werkt. Daar-

voor is warmte en eene zeer vochtige lucht noodig: ,,aardappel-

ziekteweer", zooals de praktikus zegt. Als vernietigers van de

tot sterke vermeerdering gekomen insekten werken de para-

sitische zwammen en bacterien veel sneller dan de parasitische

insekten, maar men kan op hare w^erking bij lange na niet zoo

geregeld rekenen als op die van deze laatstgenoemden. Een
plaag van de gestreepte dennenrups eindigt na ticee of drie jaren

altijd stellig tengevolge van de werking van sluipwespen of para-

sietvliegen; enkele malen kan het voorkomen, dat, tengevolge

van het optreden van eene epidemische ziekte.onder de rupsen,

veroorzaakt door vermeerdering van parasitische zwammen of

bacterien, de plaag vrij plotseling eindigt, soms reeds in het eerste

soms in het tweede of in het derde jaar van de abnormale ver-

meerdering. —
Onder de draadzwammen zijn er twee soorten, welke in 1919

als oorzaak van eene ziekte bij de gestreepte dennenrupsen door
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my werden waargenomen, n.l. Empusa aulicae Reich., en

Botrytis Bassiana Bals.

Eerstgenoemde soort kan van groote beteekenis zijn bij het aan-

wezig z\jn van een dennenrupsenplaag ; deze beteekenis is door

Von Tubeuf in het licht gesteld ^). De sporen van Empusa auli-

cae, die door den wind of op andere wijze op het lichaam van

eene dennenrups zyn terechtgekomen, en daar gelegenheid vin-

den om te ontkiemen, zenden haren kiemdraad een eindweegs

over de oppervlakte van de rups heen, tot hij eindelijk op de

eene of andere plaats door de huid naar binnen dringt, om
zich sterk te gaan vertakken binnen in het lichaam der rups.

Alle organen worden successievelijk door het zich steeds nit-

breidende mycehum opgeteerd, met uitzondering alleen van de

hardere chitineuse lichaamsdeelen. De zieke rupsen hechten zich

met de achterste twee paren pooten aan een dennennaald vast;

het achterste lichaamsgedeelte blijft vlak tegen de naald aan-

gedrukt, het voorste gedeelte met den kop wordt eenigszins van

de naald omhoog gelicht. Zoo blijft de zieke rups stil zitten,

en als zij dood is gegaan, blijft zij precies dezelfde positie innemen.

Inmiddels groeien weldra uit alle deelen van het lichaam de naar

verhouding der lengte vrij dikke conidiendragers te voorschijn,

welke aan hunnen top ronde of stomp-ovale, eencellige conidien

vormen, die een zeer in 't oog vallende kern vertoonen. Deze
conidien zijn eenigszins geel groenachtig gekleurd ; als zij loslaten,

bedekken z\j de rups met een geelgroen meelachtig stof, dat

van de rups op de omgevende naalden neervalt. Dat stof

bestaat uit millioenen sporen, die over groote afstanden kunnen
wegwaaien en voor een gedeelte op andere, tot dusver gezonde
rupsen terechtkomen, en deze besmetten.— De wijze, waarop de

sporen verbreid worden, is zeer eigenaardig: De conidiendragers

nemen uit de omgevende lucht gretig water op; daardoor zet

zich hun inhoud uit en wordt er een hevige druk uitgeoefend

op den wand van den conidiendrager, waarvan de top open-
springt, waarbij een gedeelte van het protoplasma weggespoten
wordt, tegelijk met de conidie, die op den top van den conidien-

drager vastzat. Zoo worden de conidien zelfs eenige centimeters
ver weggeslingerd, en hebben zij veel kans, op eene tot dusver ge-

zonde rups terecht te komen, welke zij dadelijk kunnen infectee-

ren. De conidien, welke niet op een insekt terechtkomen, waarin

1) Von Tubeuf, „Empu8a aulicae Reich und die durch diesen Pilz
verursachte Krankheit der Kiefemenlenraupen" in „Forstlich-natur-
wissenschaftUche Zeitschrift", 1893. bl. 31. Vervolgen op dit artikel
heeft dezelfde auteur geleverd in hetzelfde tijdschrift, iaargang 1893,
bl. 126, 1897, bl. 474.
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zij zouden kunnen parasiteeren, kunnen secundaire conidien vor-

men, welke weer worden weggeslingerd op gelijksoortige wijze als

de eerstgevormde conidien, Ja de secundaire conidien kunnen
weer tertiaire conidien vormen, en hetzelfde spel kan zich nog en-

kele malen herhalen. Daardoor wordt dus veroorzaakt, dat ten
slotte bijkans elke conidie of althans een nakomeling van haar op
eene dennenrups terechtkomt. Maar de vorming van een kiem-
draad of van een secundaire conidie geschiedt alleen wanneer de
weersgesteHheid daarvoor gunstig is, n.l. wanneer de omgevende
lucht vochtig is en de temperatuur niet al te laag. Als aan
deze voorwaarde niet wordt voldaan, bepaaldelijk als de lucht

droog is, blijven de conidien ongekiemd en worden zij door den
wind naar allerlei plaatsen voortgevoerd ; wordt echter later het
weer gunstiger, dan kunnen bijv. in verafgelegen gedeelten van
het bosch deze conidien weer secundaire conidien vormen, welke
daar de rupsen infecteeren.

Aangezien de conidien geelgroen van kleur zijn, vindt men de
door Empusa aangetaste rupsen bedekt met een geelgroenachtig

stof, dat ook neervalt op de naald, waarop de rups gezeten is

en op de verdere zich in de buurt bevindende deelen van den
boom (andere naalden, twijgen, knoppen.)

In het lichaam der aangetaste rupsen ontstaan meestal

meer dikwandige sporen (oosporen), in welken vorm de zwam
gedurende langen tijd rustende kan blijven, gewoonlijk tot na
den winter, De door de Empusa uitgezogen, geel groen bepoeder-

de rupsen blijven vaak nog langen tijd aan de naalden zitten,

maar vallen toch doorgaans later op den grond en komen na
eenigen tijd onder het den bodem bedekkende strooisel of mos
te liggen. Rupsen, die eerst tegen het laatst van haar rupsen-

leven geinfecteerd zijn, verlaten den boom en kruipen onder

het strooisel weg, waar de oosporen binnen haar lichaam over-

winteren.

Aangezien Empusa aulicae niet uitsluitend in gestreepte den-

nenrupsen leeft, maar ook parasiteeren kan in de rupsen van
den bastaardsatijnvlinder, den donsvlinder, den plakker, in

beerrupsachtigen (Euprepia aulica en verwanten) en in de ringel-

rups, zoo kan zij ook wanneer de gestreepte dennenrups in eene

bepaalde streek nog maar uiterst weinig voorkomt, daar toch

reeds in voldoende mate aanwezig zijn, om deze dennenrupsen

aan te tasten op zoodanige wijze, dat aan de vermeerdering

van dit insekt in korten tijd een einde wordt gemaakt. Maar
dat kan alleen geschieden, wanneer de omstandigheden bijzonder

gunstig zijn. —
Eene tweede soort van zwammen, die de gestreepte dennen-
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rups aanvalt, werd door mij het eerst waargenomen op eene doode

rups, mij toegezonden door den Heer R. Dinger te Lunteren, n.l.

Botrytis Basaiana Bals, die het eerst bekend werd als de oorzaak

van de zoogenaamde „mu8cardine", welke groote sterfte onder de

zijderupsen kan veroorzaken. Eene gelijksoortige ziekte brengt

deze zwam o.a. by den dennenspinner, de nonrups en bij eene

soort van bladroller in den wijnstok teweeg. Botrytis Bassiana

vertoont zich aan de oppervlakte der aangetaste rupsen eerst als

een witachtig dons, bestaande uit conidiendragers, welke zijtak-

ken vormen, die zich herhaaldelijk weer vertakken, terwijl aan

de laatste zijtakken hoopjes bolvormige conidien ontstaan. Deze

conidien kunnen maanden lang haar kiemvermogen behouden,

Wanneer eene zoodanige conidie op eene rups tot kieming ge-

raakt, dan dringt de kiemdraad door de huid der rups been en

vertakt zich straalsgewijze binnen het lichaam der rups. De
naaste omgeving van de plaats van infectie vormt eene wan-

kleurige bruinachtige plek op de rupsenhuid. De zwamdraden
doorgroeien nu successievelijk de huid, het vetlichaam en de

spieren der geheele rups, welke organen zij vernietigen. Daar
vormen zij inwendig in het dier langwerpige, cylindrische co-

nidien, ook al weer in hoopjes bij elkaar. Deze laten zich los en

geraken in het bloed van de rups, waar zij weer nieuwe conidien

voortbrengen. Weldra vindt men in het bloed duizenden coni-

dien, tengevolge waarvan het witachtig en troebel wordt. Deze

conidien nu groeien weer tot zwamdraden uit, die het geheele li-

chaam doorwoekeren.— De rups begint de eerste bruine huid-

vlekken te vertoonen acht dagen na de infectie. Spoedig worden
deze vlekken grooter; dan beginnen de rupsen traag te worden,

terwijl zij slap gaan aanvoelen; zij sterven gewoonlijk een kleine

14 dagen na de aantasting. Daarna begint tengevolge van de

sterke inwendige myceliumvorming het lichaam der doode rups

weer te zwellen, en alle organen worden volledig door de zwam
verbruikt. Wanneer het weer vochtig is, komen aan de geheele

oppervlakte van de rups conidiendragers te voorschijn, die

duizenden conidien vormen, welke, zich door de lucht versprei-

dend, weer andere rupsen kunnen infecteeren; bij droog weer
echter schrompelt de doode rups tot eene steenharde mummie
ineen, aan welker oppervlakte zich dicht opeengehoopte en door
elkaar geweven witte zwamdraden vormen, die aan de doode
rups een „verkalkt" aanzien geven, en aan welke zwamdraden
bij vochtig weer ook weer conidiendragers kunnen ontstaan. —
Eene derde ziekte, die ik bij de gestreepte dennenrups waar-

nam, is de zoogenaamde polyederziekte, vroeger dikwijls verward
met de slapzucht of flacherie, welke ziekte ook het eerst big de
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zijderups werd waargenomen en bestudeerd i). Zij wordt aldus
genoemd, omdat men bij de door haar aangetaste rupsen in

het bloed en in de verschillende weefsels een groot aantal kristal-

vormige lichamen aantreft, die onder het mikroskoop gemakke-
lijk genoeg worden waargenomen. Deze kristalachtige lichaam-
pjes hebben den vorm van veelvlakkige lichamen of polyeders
(viervlakken, achtvlakken, twaalfvlakken). Eerst zijnzezeerklein

en worden dan uitsluitend aangetroffen in de kernen van de cellen

der weefsels en van het bloed; zij worden daar steeds talrijker en
ook grooter van omvang, waardoor de kernen der cellen op-
zwellen en ten slotte barsten, zoodat de polyeders vrij in de
bloedvloeistof komen te drijven. Naarmate de ziekte toeneemt,
worden alle weefsels van het rupsenlichaam op deze wijze ver-

nield; de organen veranderen in eene gierachtige pap, in welke
polyeders van zeer verschillende afmetingen in groote massa's

drijven.

Door opzettelijk genomen infectieproeven is aangetoond, dat

de polyederziekte besmettelijk is. Men kan eene gezonde rups
infecteeren door infectie met het gierachtige vocht, dat men
uit het lichaam eener zieke rups heeft genomen; maar ook door
haar bladeren of naalden te laten eten, waarop zich zoodanig
vocht bevindt.

Of de infectie zich ook door de lucht heen kan verbreiden,

is nog niet zeker vastgesteld. Op verre na niet alle rupsen van
eene voor de polyederziekte vatbare soort zijn even sterk ge-

1) BoccHiA heeft als oorzaak van de fllacherie eene bacteriesoort

vastgesteld. Deze ziekte doet zich als volgt voor: de vervellingen worden
vertraagd, vele rupsen eten zeer weinig en worden traag in hare be-

wegingen. Andere rupsen worden eerst aangetast als zij bijkans vol-

wassen zijn. Uit de anale opening druppelt eene bruine vloeistof; de
aangetaste rupsen nemen geen voedsel op en loopen onrustig heen en
weer. Het Uchaam wordt steeds langer en smaller en in die mate week
en slap, dat wanneer men een zieke rups met de vingers aangrijpt,

deze als eene leege zak neerhangt. Zeer spoedig gaat zij dood; dein-

wendige organen worden geheel verteerd en in eene zwartbruine stiu-

kende, gierachtige massa veranderd. De slapzucht of flacherie is ver-

bazend besmettelijk; zij breidt zich veel sneUer uit dan de polyeder-

ziekte, die gewoonlijk meer gelokaUseerd blijft. Dat de beide ziekten

dikwijls met elkaar verward worden, heeft zijn grond vooral daaiin, dat

zoowel de door de „flacherie" als de door de ,,
polyederziekte" aangetaste

rupsen geheel slap worden, terwijl hare organen vernietigd worden en
in eene g erachtige vloeistof overgaan. Overigens zijn er wat het ver-

loop en wat de symptomen van de beide ziekten betreft, verschillen

genoeg, waardoor zij zich van elkander onderscheiden. In twijfelach-

tige gevallen moet mikroskopisch onderzoek zekerheid geven. Bij

polyederziekte n.l. zijn altijd polyedervormige Hchamen aanwezig.
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praedisponeerd voor deze ziekte. Nooit zijn alle of bijkans alle

rupsen in een bepaald boschgedeelte aangetast ; er blijkt altijd

een betrekkelijk groot aantal onvatbaar te zijn. En ook onder

de rupsen, welke wdl worden aangetast, bestaat groot verschil

wat betreft het verloop, dat de ziekte neemt. Deze kan n.l.

een langzaam verloop hebben ; maar zij kan ook zeer acuut ver-

loopen. Niet alleen op de verbreiding van de polyederziekte,

maar ook op de snelheid, waarmee de ziekte bij een bepaald

aagetast individu verloopt, heeft de weersgesteldheid grooten

invloed. Escherich en Miya.tima konden vaststellen, dat de

intensiteit der ziekte plotseling toenam bij rupsen, wanneer deze

gedurende minstens twee uren aan den fellen zonneschijn wer-

den blootgesteld. Ook door hevige koude kan de chronische

vorm der ziekte in een acuten vorm worden omgezet. Daarbij

wordt het aantal polyeders altijd in korten tijd veel grooter.

Welke de aard der polyeders is, is nog niet uitgemaakt.

Sommigen meenen, dat zij organismen zijn, die de ziekte ver-

wekken; anderen houden het ervoor, dat zij lichamen zijn, die

tengevolge van de ziekte in de kernen der cellen van 't bloed

en van de weefsels der rupsen ontstaan. De ziekte zelve zou naar

de meening van deze laatstbedoelde geleerden door eene bacterie

of.door een ander lager organisme worden veroorzaakt. Kortom
omtrent de oorzaak van de polyederziekte verkeeren wij nog
geheel in 't duister.

Verschillende rupsen en andere insekten kunnen door de

polyederziekte te gronde gaan. Als zoodanig worden genoemd:
pijlstaartrupsen van de geslachten Smerinthus en Deilephila, de

zyderups, de nonrups, de rups van den plakker en van den dons-

vlinder, die van Saturnia, Harpyia, de dennenspanrups, de rups

van de Conchylis ambiguella van den wijnstok, ook de dennenbas-
taardrups Lophyrus rufus. Ik trof de polyederziekte aan bij ge-

streepte dennenrupsen in verschillende bosschen van de hooge Ve
luwe en ook bij dennenrupsen, welke mij door den Heer Dinger
te Lunteren werden toegezonden; echter was het altijd maar
een betrekkelijk gering aantal rupsen, dat eraan leed. Sterfte, op
groote schaal door de polyederziekte teweeggebracht, werd door
my nooit bij de gestreepte dennenrupsen geconstateerd.
Wat de uiterlyk waarneembare symptomen der polyeder-

ziekte aangaat en wat betreft het gedrag der daardoor aangetaste
rupsen, zij het volgende opgemerkt. Aanvankelijk ziet men aan
de kunstmatig geinfecteerde rupsen niets bijzonders: zij ver-

toonen goeden appetijt, bewegen zich normaal en vervellen op
normale tijden. Later begint de huid eene abnormale kleur te

vertoonen, de glans wordt minder; bij de behaarde rupsen vallen
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de haren ten deele uit; de rupsen nemen weinig voedsel meer
tot zich en worden minder beweeglijk. Eindelijk bewegen zij

zich in "t geheel niet meer; zij hecbten zich dan alleen maar
met een of twee paren buikpooten aan een takje, een naald of

een blad of eenig ander voorwerp vast.

Daar het lichaam successievelijk van binnen in eene bruine,

gierachtige massa verandert, wordt de geheele rups a.h.w, een
zak, die opgehangen is aan de vastgehechte buikpooten, en van
welken zak de beide helften slap neerhangen. Zoo zag ik ettelijke

doode dennenrupsen aan de naalden hangen. Die rupsen zijn wel-

dra geheel zwait, en bij droog weer drogen zij uit. Vaak blijven

zulke rupsenlijken maandenlang aan de naalden hangen; Soms
vallen zij eraf en komen dan op den grond te liggen. De Heer
Dinger zond mij zoo'n rups, waarvan hij om haar aan te duiden,

schreef: „ik zal haar maar „verkoold" noemen."
De polyederziekte, hoewel besmettelijk, schijnt niet van zoo

groote oeconomische beteekenis te zijn als men wel zou ver-

wachten. Zeer veel komt zij voor in tijden van abnormale ver-

meerdering van de nonrupsen, speciaal wanneer deze in sparren-

bosschen plaatsvindt. De aangetaste rupsen gaan in groote

hoopen bijeenzitten in de toppen der boomen en gaan daar dood.

(„Wipfelkrankheit".) Nu heeft men herhaaldelijk in tijden van
een nonrupsenplaag in sparrenbosschen deze „Wipfelkrankheit"

onder de nonrupsen zien optreden; maar altijd bleef deze ziekte

beperkt tot bepaalde bosschen of gedeelten daarvan: nooit

breidde zij zich uit tot eene ziekte, die als een soort van pest

de nonrupsen in eene gansche landstreek deed sterven en aan
de plaag een einde maakte.
De zaak schijnt te zijn, dat de ..polyederziekte" alleen zulke

rupsen aantast, die eene buitengewone voorbeschiktheid ervoor

hebben. Volgens Escherich krijgen zij die voorbeschiktheid

door gebrek aan voedsel of door slecht voedsel, door ongunstige

weersgesteldheid of door andere ongunstige invloeden. Hoewel
tot dusver nergens vermeld werd, dat ook de gestreepte dennen-

rups door de polyederziekte kan worden aangetast, trof ik zelf

haar niet alleen in 1919, maar ook bij vroegere gelegenheden bij

dit insekt aan; echter — zooals ik reeds schreef — altijd zonder

dat zij eene groote beteekenis erlangde, en nooit anders, dan in

zoo goed als kaalgevreten bosschen. De sterkste uitbreiding der

ziekte nam ik altijd waar, wanneer het weer gedurende langen

tijd warm en vochtig was.
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WELKB OEVOLOEN ZIJN VAN DB VEETERIJ IN 1919 TE VERWACH-

TEN ? EN WAT MOET MET HET OOG OP DE AANWEZIG-

HEID VAN DE DENNENRUPS IN DE BOSSCHEN
WORDEN OEDAAN ?

Roeds boven (zie bl. 43) wees ik erop, dat men vroeger vrij

algemeen de meening was toegedaan, dat een kaalgevreten den-

nenbosch per se ten doode opgeschreven zou zijn; reden waarom
men dan ook liefst maar zoo spoedig mogelijk tot vellen over-

ging. DA&raan schrijf ik het dan ook toe, dat wij omtrent de

groote dennenrupsenplaag in Gelderland en Utrecht in 1844 en

1845 vermeld vinden, dat niet minder dan 40% van de aange-

taste dennenbosschen door het insekt totaal vernield werden

(vgl. bl. 58) : men had de kaalgevreten bosschen geveld, omdat
men meende dat zij door de rupsen vernield waren. En aange-

zien men ook nu nog maar al te vaak overijld tot het vellen van
ieder dennenbosch, dat kaalgevreten is, overgaat, meende de

op bl. 34 vermelde commissie, die te Utrecht in het gebouw
van het Staatsboschbeheer vergaderde, het volgende onder de

oogen van het belanghebbende publiek te moeten brengen:

„Wat betreft de aangerichte schade, was men eenparig van
oordeel, dat in de hevig aangetaste bosschen veel boomen zuUen
sterven, hoewel men niettemin na het verpoppen van de dennen-
rups algemeen een herstel van verreweg de meeste beschadigde
bosschen, zich uitende door het groener worden der kronen ten-

gevolge van het vormen van nieuwe naalden, kon constateeren.

Geheele afsterving, zelis van de meest aangevreten bosschen,
werd niet of slechts bij hooge uitzondering verwacht. Men achtte

het gewenscht uit hoofde van het groote belang, zoowel voor de
eigenaren der aangetaste bosschen zelf , als ook voor de gemeen-
schap, om te waarschuwen tegen overijlde veiling van die bos-

schen, welke overigens nog niet voor veiling in aanmerking
komen, en men oordeelde het raadzaam daarin voorloopig eene
afwachtende houding aan te nemen. Men meende echter onder
de aandacht van belanghebbenden te moeten brengen, dat het
gewenscht is in den komenden winter de gestorven en stervende
stammen dunnmgsgewijs te vellen, ten einde een achteruitgang
van de waarde van het hout, alsmede eene vermeerdering van
de zich daarin ontwikkelende schorskevers en snuittorren te

voorkomen." i)

Het zij mij vergund, er nog bij te voegen, dat al die dennen, wel-

1) Zie o.a. „Het Nieuws van den Dag" van 20 November 1919.
Avcndblad, 2e blad.
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ker knoppen geheel gaaf en niet al te klem zijn gebleven en die
opnieuw weer eenigszins groene kronen hebben gekregen, uiterst

groote kans hebben, in 't volgende voorjaar weer uit te loopen;
dat echter die dennen, welker jonge twijgen week en slap zijn, en
welker knoppen of geheel zijn argestorven of althans zeer slecht

tot ontwikkeling zijn gekomen, met vrij groote zekerheid sterven-
de zijn of althans zullen sterven, zelfs wanneer hunne kronen in

het jaar van de vreterij eenigszins groen zijn geworden. Bij zulke
boomen toch is het weer eenigszins opgroenen van de kronen
geheel of grootendeels het gevolg van de vorming van „rozet-

scheuten" (zie bl. 46).

Het komt mij overigens voor, dat vele dennenbosschen, die

er in den zomer 1919 vrij hopeloos uitzagen, toch het leven er

best af zullen brengen, — althans wanneer zij in 1920 niet

weer worden aangetast, noch door de gestreepte dennenrups,
noch door de nonrups.

Grove dennen, welke de verschijnselen vertoonen, die doen
vermoeden, dat zij in den loop van den winter zullen gaan ster-

ven, of die althans niet meer levenskrachtig zijn, velle men in

dezen winter en ruime ze vroegtijdig op; een aantal boomen
echter, die nog behoorlijk wat naalden hebben gehouden, velle

men niet eerder dan einde Februari of begin Maart, om
ze als „vangboomen" te gebruiken ter wering van dennen-
scheerder-schade, Het is bekend, dat de dennenscheerder-

wijfjes zich in Maart of April in de stammen van dennen
inboren om daar onder de schors een in de lengterichting van den
stam verloopenden gang te graven, waarlangs de eieren worden
gelegd, uit welke larven te voorschijn komen, die na verpopping
in Juni of Juli veranderen in kevers, welke zich in de jonge scheu-

ten der dennen inboren, deze uithoUen en doen afvallen.

Voor het eierleggen echter kiezen de dennenscheerders altijd

dennenstammen uit, welke geen krachtigen sapstroom meer
hebben, bijv. gevelde boomen, omgewaaide stammen of ook wel

op stam staande boomen, die tengevolge van de eene of andere

oorzaak kwijnende zijn. Terwijl de dennenscheerders nooit hun-

ne eieren leggen onder de bast van levenskrachtige, nog op stam
staande boomen, boren zij zich tot dat doel zeer gaarne in in

de stammen van een dennenbosch, dat in den vorigen zomer
door rupsen of bastaardrupsen is kaalgevreten en daardoor aan

't kwijnen is geraakt. Een dennenstam echter, die ongeveer

vier weken voor den tijd, waarop de voortplanting van den den-

nenscheerder begint, geveld is, verkeert in dien tijd in een zoo-

danigen toestand, dat hij meer dan de op stam staande kwijnende

boomen geschikt is om als broedplaats voor de vrouwelijke



08

dennenscheerders te dienen. Velt men nu 8 ^ 10 stammen per

Hektare in een 't vorig jaar kaalgevreten bosch, waar de den-

nenscheerders gewoonlijk in groote menigte op af komen, dan

laat de groote meerderheid van deze dennenscheerders de op stam

staande boomen ongemoeid en gaat eieren onder de bast van die

gevelde stammen leggen. Men ruime dan deze stammen, welke

met reoht den naam „vangboomen" verdienen, v66r 15 Mei of 1

Juni op, ontdoe ze dadelijk van de schors en verbrande deze, wijl

zich daarin dan nog de larven en poppen van de dennenscheer-

ders bevinden. Liet men de „vangboomen" nog langer liggen, dan

zouden zich de jonge dennenscheerders als volwassen kevers uit

de schors naar buiten boren en de jonge scheuten aantasten.

Tijdig opruimen van de „vangboomen" is dus beslist noodig. —
Ik behoef wel niet te vermelden, dat men de 8 a 10 dennenstam-

men per Hektare, die men als „vangboomen" dienst laat doen,

niet op een hoop bijeen legt, maar gelijkmatig over 't geheele

bosch verspreidt. Wel dien ik er nog de aandacht op te vestigen,

dat men aan de gevelde stammen, die als „vangboom" dienst

zullen doen, alle takken moet laten zitten, en dat deze niet geheel

van hunne naalden beroofd moeten zijn; immers dan blijven ze

langer in een toestand, waarin zij bij voorkeur door de eierleggen-

de kevers worden bezocht, daar zij niet zoo spoedig hun sap-

stroom geheel verliezen als van de takken en naalden beroofde

gevelde stammen. —
Is nu de kans groot, dat zich de plaag in 1920 in de reeds in 1919

aangetaste bosschen zal herhalen of wel zich zal uitstrekken

over andere bosschen, welke tot dusver van de vreterij verschoond

bleven'i Of zou het einde der vreterij reeds bereikt zijn'i

Boven (bl. 78) schreef ik, dat eene plaag van de gestreepte

dennenrups gewoonlijk 2 of 3 jaren duurt. En 1919 was in vele

bosschen pas het eerste jaar van de eigenlijke plaag, hoewel reeds
in 1918 op onderscheiden plaatsen eene meer dan normale ver-

meerdering van het insekt is voorgekomen of zelfs een ware
plaag optrad. Naar aUe waarschijnlijkheid is er dus nog wel een
voortzetting van de vreterij in 1920 te wachten!
Neem ik echter in aanmerking, hoe duchtig hier en daar do

spreeuwen en roeken onder de dennenrupsen hebben opgeruimd,
hoe groot het aantal door sluipwespen en door parasietvhegen
aangetaste rupsen reeds in 1919 hier en daar bleek te
zijn en eindelijk dat ook verschillende besmettelijke ziekten
(bl. 89—95) onder deze rupsen niet ontbraken, dan geloof
ik, dat in verscheiden bosschen, die in 1919 zeer veel van de
dennenrupsen te lijden hadden, de plaag zich in 1920 niet
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meer zal herhalen. In andere bosschen evenwel is daarop de kans
zonder twijfel nog groot.

Kan men lets doen om de herhaling van de plaag te voor-
komen ? ^^^;^_^,i_^

M.i. moet hij, die middelen ter voorkoming van eene nieuwe
vreterij in 't volgende jaar zou willen aanwenden, allereerst onder
-zoeken of het noodig is, zulks te doen; m.a.w. hij moet nagaan
of er onder 't strooisel of het mos nog gezonde poppen van den
dennenuil in matig aantal aanwezig zijn. In 't algemeen kan
men zeggen, dat de onbeweeglijke, donker gekleurde poppen
parasieten bevatten; alleen die, welke meer licht bruin van kleur

en daarbij beweeglijk zijn, zijn gezond en leveren in 't volgende
voorjaar uilen op. Op sommige plaatsen nu werden tot zelfs 50
gezonde poppen per M^ onder 't strooisel gevonden; op vele

plaatsen echter waren meer dan de helft der daar aangetroffen

poppen geparasiteerd. Daarom is het niet gewenscht, overal

waar vreterij in de dennen heerschte, maar zooveel mogelijk

het strooisel uit de aangetaste bosschen te gaan verwijderen, in de

hoop, op deze wijze alle dennenuilenpoppen weg te halen en
aldus een plaag voor 't volgende jaar te voorkomen. Het weg-
halen van het strooisel uit de bosschen is aitijd een paarden-
middel, want de bosschen worden er niet beter op ; men mag
daartoe dus in geen geval overgaan, wanneer zich in dat strooisel

slechts weinige gezonde poppen bevinden. In bosschen, waar
eene belangrijke vermeerdering van de dennenrups in 1919 voor

't eerst voorkwam, waar dus onder het strooisel alleen gezonde
poppen van dit insekt worden gevonden en geene parasieten, —
in zulke bosschen of boschgedeelten kan het misschien raadzaam
wezen, tot weghalen van het strooisel in die gevallen over te gaan,

waarin men daaronder per M" oppervlakte minstens 5 tot 10

gezonde poppen aantreft. Aan de randen van een vraatgebied

liet de Heer W. H. de Beaufokt nagaan of zich daar meer
gezonde poppen van den dennenuil bevonden dan geparasiteerde

poppen van deze soort en vrij liggende poppen van parasieten

van sluipwespen en parasietvliegen. Zoo ja dan liet hij daar het

strooisel en mos in plakken wegnemen en op groote hoopen
leggen; de boeren haalden het weg en gebruikten het gaarne

als strooisel in hunne stallen en varkenshokken ; of wel hij liet

het opgehoopte strooisel liggen: dit ging, daar het vochtig

opgehoopt was, spoedig tot broeien over, waardoor, naar te

verwachten is, de poppen spoedig zuUen zijn doodgegaan (zie

hieronder).

Men kan er vrij zeker van zijn, dat in 't midden van het vraat-

gebied, waar de vreterij reeds een jaar vroeger heerschte, het
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aantal gezonde uilenpoppen geringer is dan het aantal parasieten-

poppen en geparasiteerde uilenpoppen.

Het weghalen van ai het strooisel in 't midden van een vraat-

gebied schijnt derhalve wel altijd overbodig; maar het zou zijn

nut kunnen hebben, zulks aan de randen van het vraatgebied te

doen, waai altijd naar verhoudiug het aantal der niet geparasi-

leerde uilenpoppen tegenover dat van de w^l geparasiteerde

uilenpoppen en parasietenpoppen het grootst is.

In Zuidelijk Duitschland past men soms de volgende raethode

van bestrijding toe. Men harkt in de aangetaste bosschen

het strooisel of het mos, dat den bodem bedekt, in groote hoopen

b\jeen, en laat deze hoopen het geheele najaar en den winter

over rustig staan. De samengeharkte massa dennennaalden en

mos gaat broeien, en daardoor worden de zich daarin bevindende

u'lenpoppen gedood. Later, in 't voorjaar, verspreidt men deze

hoopen weer zoo regelmatig mogelijk door de bosschen been,

om aan deze de natuurlijke bodembedekking terug te geven.

Stellig zuUen op deze wijze een groot aantal uilenpoppen gedood

worden, maar natuurlijk evenzeer de zich in 't strooisel bevinden-

de parasietenpoppen. En op veire na niet alle uilenpoppen zal

men op de aangegeven wijze dooden, want die, welke onder 't

strooisel in den hodem zijn weggekropen, worden niet mee op-

geharkt.

—

Deze bestrijdingswijze is, naar mij de Heer E. D. van Dissel
meedeelt, in den nazomer van 1919 in toepassing gebracht in

de boschwachterij „Ugchelsche Bosch". In het meest zuidelijk

gelegen gedeelte dezer boschwachterij, nabij Hoenderloo, werden
in het bodemdek van een ongeveer 40-jarig dennenbosch vrij

veel gezonde poppen van de gestreepte dennenrups aangetroffen.

Parasietenpoppen werden ook gevonden, maar in gering aantal.

— Om te trachten eene herhaling der plaag in 1920 te voorko-
men, is in genoemd bosch het strooisel en het mos aan hoopen
geharkt.Dit bijeenharken geschiedde zoodanig, dat het bodemdek
slechts oppervlakkig werd weggenomen waardoor nog vele

poppen op den grond achterbleven. Men merkte op, dat na het
wegharken van de strooisellaag Vlaamsche gaaien en verschil-

lende soorten van meezen op den blootgelegden grond neer-

streken en de daar aanwezige poppen opzochten, welke nu
blijkbaar gemakkelijk te vinden waren. Aan de genoemde vogels
is het blijkbaar toe te schrijven, dat aldaar nog slechts spora-
disch een pop te vinden is.

Het indrijven van varkens wordt altijd als een uitstekend
middel ter voorkoming en ter bestrijding van de dennenrupsen-
plaag aanbevolen ; en inderdaad halen de varkens ^norm groote
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massa's uilenpoppen uit de bosschen weg. Men doet goed met
het indrijven van varkens in de aangetaste bosschen reeds in

Juli te beginnen; want de meestal in die maand volwassen ge-

worden rupsen kruipen dan langs de stammen naar beneden of

vallen op den grond; en juist de rupsen vallen dan den varkens
gemakkelijker in het oog dan de onder 't strooisel verscholen

poppen, welke dan ook nooit op geheel afdoende wijze door de
varkens worden weggezocht. Men kan de varkens, die natuur-

lijk moeten worden bijgevoederd, van Juli tot het invallen van
de vorst in de bosschen laten. — Kippen krabben het strooisel

of het mos los en zoeken de poppen zorgvuldiger weg dan
de varkens doen. De Heer Van Lonkhuyzen decide mee, dat

in de bosschen van Jhb. Teixeira de Mattos proeven genomen
werden met jonge hanen, over welker werkzaamheid men zeer

tevreden was. Natuurlijk woelen de varkens het strooisel over

veel grootere uitgestrektheden om dan de kippen, die echter

alles veel meer stelselmatig loskrabben en zorgvuldig alles wat
van haar gading is, wegzoeken. Het meeste resultaat zou men
mogen verwachten van het indrijven van varkens en van kippen

in de aangetaste bosschen. Maar zoowel tegen gebruik van var-

kens als tegen dat van kippen bestaan bezwaren. 't Is soms
ondoenlijk, te maken dat zij niet uit de bosschen wegloopen of

worden gestolen; ook worden de kippen wel door vossen op-

gegeten.

Men vindt verder in de meeste Duitsche werken nog aanbe-

volen : het uit de boomen kloppen van de rupsen door van mid-

den Mei af nu en dan met een houten klopper tegen de boom-
stammen te slaan. Er vallen op die wijze wel is waar vele rupsen

naar beneden, welke men kan bijeenzoeken en vernietigen;

maar het bijeenzoeken kost zeer veel tijd en is eigenlijk niet

doenlijk waar de bodem met heide- of boschbesstruiken be-

dekt is. Het verzamelen der rupsen kan soms vrij gemakkelijk

op groote schaal geschieden in den tijd, dat deze naar beneden

zijn gekropen, en dan somwijlen aan den voet der stammen in

groote massa's bijeen zitten.

Ook wordt soms het vangen van de uilen aanbevolen.

Men moet dan in April bij betrokken lucht tegen de boomstam-

men slaan en de neervallende uilen verzamelen. De bezwaren

tegen deze methode zijn zeker nog grooter dan die tegen het

verzamelen van de rupsen. Zelfs vind ik aangegeven, dat men
in de boomen hier en daar gedroogde schijfjes appelen moet

ophangen, welke voor het gebruik een tijd lang hebben gelegen

in duchtig gesuikerd bier. Ik wil gaarne gelooven, dat de uilen

daar in menigte op af komen en dat men ze dan gemakkelijk kan
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vangen, maar betwyfel toch sterk of dat middel in 't groot kan

worden toegepast, al wordt het door Altum *) aanbevolen en

ook door Hess ^) vermeld.

Zeker zal men de rupsen in de boomen kunnen dooden door

bespuiting van deze met verschillende insektendoodende mid-

delen; maar in de groote praktijk zijn zulke middelen niet toe

te passen. Ik zal daarover derhalve niet uitweiden. —
De middelen ter bestrijding van de dennenrupsenplaag zijn

voor 't meerendeel in de meeste gevallen moeilijk in 't groot

toe te passen, zoodat men gewoonlijk maar moet afwachten hoe

de plaag verloopt. Men ga echter niet voorbarig tot veiling over

(zie bl. 96) en neme in den winter na de beschadiging de noodige

maatregelen (doelmatige dunning, vangboomen.) —
Wei kan men zeer veel doen om het optreden van eene plaag

te voorkomen ; maar dat moet reeds geschieden bij den aan-

leg van de bosschen. Het verdient aanbeveling, de den-

nenbosschen te omgeven door breede singels van loofhout,

en uitgestrekte dennenbosschen nog weer door singels van loof-

hout in verschillende vakken te verdeelen. Door loofhoutsingels

rondom de dennenbosschen aan te leggen, kan men de ver-

breiding der dennenrupsen van uit aangrenzende bosschen

tegenhouden, daar de gestreepte dennenrupsen, hoewel zij in

geval van nood wel bladeren van loofboomen eten, toch nooit

in groote scharen door loofhout heentrekken. Geschiedt zulks

bij uitzondering toch, dan wordt gewoonlijk slechts een be-

paalde hoek van het bosch aangetast; is dit gedeelte nu door

een loofhoutsingel van het overige gedeelte van het dennenbosch
afgescheiden, dan kan men in het aangetaste vak desnoods
maatregelen ter vernieling van de insekten nemen, welke over

het geheele perceel veel te kostbaar en te omslachtig zouden zijn.

Ten slotte zij het mij vergund, er op te wijzen, dat de dennen
in gemengde bestanden zelden of nooit van gestreepte den-

nenrupsen te lijden hebben, evenmin trouwens als van andere in-

sekten, die specifiek zijn voor den groven den. Bovendien hebben
de gemengde bosschen dit voor, dat er allerlei insektenetende
vogelsoorten in broeden, of er althans in huizen, die dit in de
bosschen, welke uitsluitend uit grove dennen bestaan, niet doen.
En de insektenetende vogels spelen eene buitengewoon groote
rol bij het voorkomen van eene insektenplaag. Of gemengde
bosschen in 't algemeen de voorkeur verdienen boven bestanden,

1) Altum, „Abendfang der Noctuiden", in „Zeitschrift fur Forst-
und Jagdwesen", 1883, bl. 199.

2) Hess, „Der Forstschutz", 2te Aufl. (1887), I. bl. 363.
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die uit eene boomsoort bestaan, dat is eene boschbouw-

kundige quaestie, waarin ik mij hier niet wil verdiepen;

ik meen echter er hier wel op te mogen wijzen, dat waar het

mogelijk is, met succes gemengde bosschen te exploiteeren,

deze het groote voordeel opieveren, dat zij veel minder hebben

te lijden van insektenplagen, en dat zij meer gelegenheid bieden

voor de vestiging van verscheiden insektenetende vogelsoorten.

Alvorens te eindigen, wil ik mijnen hartelijken dank betuigen

aan alien, die mij hunne waarnemingen omtrent de dennen-

rupsenplaag meedeelden; dat zijn hoofdzakelijk de Heeren

W. H. DE Beaufort, R. Dinger, E. D. van Dissel, J. P. van
LoNKHUYZEN, G. E. H. Ttjtein Nolthenitjs, Dr. J. Th. Oude-
MANS en C. L. Smits van Burgst. ^)

J. RiTZEMA Bos.

1) Ik heb de drukproeven van mijn artikel over de gestreepte dennen-
rups, alvorens tot afdrukken werd overgegaan, aan enkele Heeren ter

inzage gezonden met het verzoek, mij hunne eventueele opmerkingen
wel te willen doen toekomen. Sommige van deze Heeren hadden
eenige opmerkingen, waarvoor ik hun bij dezen vriendelijk dank zeg.

Daar het echter niet mogelijk was, nog al te groote veranderingen
in de drukproeven te brengen, zal ik nog enkele belangrijke opmer-
kingen en mededeelingen, welke ik mocht ontvangen, en eene enkele

intusschen door mijzelven gedane waarneming in de volgende afle-

vering doen opnemen.



VERKLARING DER PLATEN.

Plaat IV.

1. De dennenuil, mannetje; natuurl. grootte.

2. De dennenuil, wijfje; natuurl. grootte.

3. Ei van den dennenuil, van bovenop gezien; vergroot.

4. Twee bijeengezeten dennennaalden; de rechternaald draagt eene
rij eieren van den dennenuil; op de linkernaald loopt een zeer jonge
rups; natuurl. grootte.

6. Twee eieren van den dennenuil, van ter zijde gezien; vergroot.

6. Gezonde, volwassen, flink uitgegroeide gestreepte dennenrups,
vretende; natuurl. grootte.

7. Gestreepte dennenrupsen, tegen een stam opkruipende; zij hebbeu
in lang geen voedsel genoten, en zijn vermagerd en afgemat; na
tuurl. grootte.

8. Pop; natuurl. grootte.
9. Takje van een groven den, door gestreepte dennenrupsen aange-

vreten. Van vele naalden zijn de uiteinden afgebeten. De top van
het linker zijtakje is verdord. Op de helft der natuurl. grootte.

10. Rozetscheut aan een twijgje; lets verkleind.
11. Rozetscheut met abnormaal breede, aan den rand eenigszins ge-

tande naalden; natuurl. grootte.
Figg. 1, 2 en 8 naar Hess, „For8tschutz"

;

Figg. 3 en 6 naar E. L. Tasschenbekg, „Was da kriecht und fliegt".

Figg. 4 en 5 naar Wttewaall, „VoIksleesboek over schadelijke en
nuttige Insekten".

Fig. 7 naar Vogel in „Tijd8chrift der Nederlandsdhe Heidemaatschappij

"

31e Jaargang, October 1919.
Fig. 9 naar Eckstein, „Die Kiefer und ihre tierischen Schadlinge".
Fig. 10. Origineel.
Fig. 11 naar Ratzebubg, „Die Waldverderbniss".
Laatstgenoemde figuur is een rozetscheut, ontstaan na kaalvraat

door de nonrups.

Plaat V.

Leuvenumsche bosch; beschadiging door de gestreepte dennenrups;
naar Vooel, in „Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij",
31e Jaargang, October 1919.

Ik neem deze gelegenheid te baat, om mijn vriendelijken dank te
betuigen aan den Heer J. F. Vogel en aan de Redactie van het „Tijd-
schrift der Nederl. Heidemaatschappij" voor het welwillend ten ge-
bruike afstaan van de clich6's van Plaat IV, fig. 7 en van Plaat V.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTENKUNDIGE)
VEREENIGING EN KRUIDKUNDIG GENOOTSCHAP DODONAEATE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — 36 Aflevering — Maart igao

EEN HERNIEUWD PLEIDOOI VOOR DEN MOL.

In Juni 1912 hield ik op het Landhuishoudkundig Congres
te Almelo een inleiding onder den titel: „Verdient het aanbe-
veling dim mol op te nemen onder de bij de wet beschermde
diereii?"

Ik meen te mogen zeggen, dat ik met mijn inleiding eenig

succes had bij de talrijke bezoekers van het Congres. De meesten
hunner hadden zich van deze inleiding weinig voorgesteld,

omdat ze van meening waren, dat er niet veel over die zaak te

vertellen was. Ik meen ook te mogen beweren. dat mijn inlei-

ding er toe heeft bijgedragen, dat de Regeering spoedig daarna

heeft ingegrepen en den mol bij de wet beschermd heeft. Ik heb
gaarne de voorbereidende besprekingen voor de indiening der

wet aan de Directie van den Landbouw medegemaakt.
De eerste bescherming van den mol geschiedde bij Algemeenen

Maatregel van Bestuur van 19 September 1914 (Staatsbl. nr.

456). Deze regeling werd vervangen door de Wet van 15 Decem-
ber 1917 (Staatsbl. nr. 706). Toen kwam de „Mollen- en Kik-

vorschenwet" tot stand.

De bedoeling dier wet is den mol te beschermen en de uit-

roeiing van dit dier, waarvan over 't algemeen aangenomen
wordt, dat zijn nut grooter is dan de door hem veroorzaakte

schade, te voorkomen. De wetgever tracht zijn doel te bereiken

door de volgende bepalingen:

Art. 1. Het is verboden op gronden, bij anderen in gebruik,

moUen te vangen of te dooden, tenzij met schriftelijke machti-

ging van Onzen Commissaris in de provincie, waar de gronden

gelegen zijn, en met schriftelijke toestemming of in gezelschap

van den gebruiker der gronden.

Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing op per-
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sonen, die behooron tot het gezin van den gebruiker der gronden

of zich by dozen in dienst bevinden.

Art. 2. Het is verboden mollen of hiiiden van moUen ten

verkoop in voorraad te hebben, te koop aan te bieden, te ver-

koopen of te vervoeren, tenzij met schriftelijke machtiging van

Onzen Commissaris in de provincie, waar het feit gepleegd wordt.

Art. 3. Een machtiging als bedoeld in art. 1 en 2 wordt

slechts verleend aan personen, die te goeder naam en faam

bekend zijn.

Art. 6. Overtreding van het bepaalde in een der artikelen

1. eerste lid, 2, eerste Ud, wordt gestraft met een geldboete

van ten hoogste vijftig gulden.

Art. 7. Voorwerpen, door middel van overtreding ver-

kregen of waarmede een overtreding is gepleegd, met uit-

zondering van middelen van vervoer. worden zoo spoedig moge-

lijk in beslag genomen.

Ten slotte vindt men nog in de wet, dat (wij) lasten en be-

velen, dat alle Ministerieele Departementen, Aiitoriteiten,

Colleges en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauw-

keurige uitvoering de hand zuUen houden.

Als pleiter voor het recht van den mol om een plaatsje in

het donker kon ik met deze wettelijke voorschriften tevreden

zijn, vooral als inderdaad aan de nauwkeurige uitvoering de

hand zoude worden gehouden.

Maar 't is anders uitgekomen!

Het bont is zeer in prijs gestegen en het mollebont is nog
meer gevraagd dan ten tijde, toen ik mijn inleiding te Alraelo

hield. Toen reeds was l>et mollenvangen een beste broodwinning,
toen reeds, bij prijzen van enkele dubbeltjes voor een velletje.

Hoe moest het wel worden, toen een mollevelletje boven een
gulden steeg ? ! Toen nam de liefhebberij om den bij de wet be-

schermden mol te jagen uit winstbejag een ongelooflijke vlucht
aan! Hij, die veel op het land komt, zal ze om zoo te zeggen,

dagelijks ontmoeten, de heeren „mollenvangers", er op uit

trekkende op hun fiets, gewapend met de spade, een zak en
vergezeld door hun hondje. Men kan bijna geen landbouwkrant
lezen, bijna geen plaatselijke bladen doorzien, of men ontmoet
berichten omtrent de mollenjacht. Berichten, waarin gewaagd
wordt van den gouden tijd der mollenvangers, maar ook be-
richten waarin geklaagd wordt over het brutaal optreden dezer
heeren, die gaten graven in anders land, die de plattelandsbe-
woners brutaliseeren, die ook nog wel op andere zaken jaeht
maken dan op mollen; berichten, waarin men vraagt, of er
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geen wet kan worden gemaakt tegen zulk optreden, alsof die

wet niet al lang bestond.

Het zou ons te ver voeren, deze berichten hier aan te halen.

Wij hadden de hoop, dat, toen voor eenigen tijd de prijs der

velletjes sterk daalde, de jacht zoude verminderen, doch de
prijs is intusschen weer sterk naar boveil gegaan en een hernieuw-

de uitroeiingsoorlog schijnt den mol verklaard te zijn.

Ik zoude willen vragen:

a. Wordt er door alle Ministerieele Departementen, Autori-

teiten, Colleges en Ambtenaren, wien zulks aangaat, inderdaad

de hand gehouden aan de nauwkeurige uitvoering dezer wet?
b. Worden er wel eens mollenvangers geverbaliseerd, huidjes

in beslag genomen bij mollenvangers en handelaars ? Zoo ja,

zouden van regeeringszijde daaromtrent eens iiadere gegevens

gepiibliceerd kiinnen worden?
c. Wordt er op gelet, dat de vergunningen enkel worden

uitgereikt aan te goeder naam en faam bekend staande per-

sonen ?

Ik zoude deze vragen kunnen uitbreiden met nog enkele. Zoo
zoude het interessant zijn te weten, of aan de hand der statis-

tiekwet nagegaan kan worden, hoeveel mollenvelletjes in de

laatste jaren zijn uitgevoerd, indien althans, zooals de wet

voorschrijft, dit vervoer gedekt is door een vergunning. Indien

dat niet het geval is, kunnen de ambtenaren der invoerrechten

bij den tegenwoordigen prijs der huidjes misschien af en toe

eens een aardigen slag ten bate der schatkist slaan!

Misschien wil een lid der Kamer eens enkele vragen te dezer

zake tot de Ministers van Justitie en Landbouw richten.

De zaak dringt. De paartijd der mollen staat voor de deur.

De wet geeft ons het middel in de hand, om den mol te bescher-

men. De Regeering zorge, dat die wet niet enkel een papieren

wet zij!

Utrecht, Maart 1920. H. Lindeman.
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BESTRIJDING VAN SCHURFTZIEKTE BIJ APPELEN
EN PEREN.

Hei tijdstii). wjwiiop cie eerste bespuiting met Bordeauxsche

pap ter beKtrijding van de schurftziekte moet plaats hebben,

zal weldra zijn aangebroken. Zoowel voor appeleii als peren

toch is dit het tijdstip, waarop de rose of witte bloemblaadjes

tu88chen de groene kelkslippen van de nog gesloten bloemen

ziohtbaar worden. Dit nu zal bij peren over weinige dagen het

geval zijn, bij appelen diiurt het nog wat langer ; bij laat bloeiende

appeleii treedt dit stadium natuurlijk later in dan bij vroege.

Zoowel peer als appel kunnen dan bespoten worden met 1^ %
Bordeauxsche pap, (li K.G. kopervitriool en 1 K.G. kalk p.

100 L. water). Deze eerste bespuiting is zeer werkzaam, maar
toch is het gewenscht haar door een tweede te laten volgen,

die dan moet plaats hebben, als de jonge vruchtjes ongeveer

de grootte van een knikker hebben bereikt. In de schurftjaren

kan zelfs een derde bespuiting noodig en rendabel zijn; deze

wordt uitgevoerd, wanneer de vruchten de grootte van eeji pruim

hebben bereikt, dus meestal zoo ongeveer eind Juli—begin

Augustus. Bij peren kan men dan weder Bordeauxsche pap
gebruiken. die dan echter iets slapper genomen kan worden,

n.l. 1 K.G. kopervitriool en f K.G. kalk p. 100 L. water; daar

appelen in bebladerden toestand Bordeauxsche pap niet goed
kunnen verdragen (de bladeren en vruchten krijgen er bruine,

z.g. brandvlekken van en vallen soms af), bespuite men appelen
alleeii den eersten keer met Bordeauxsche pap, maar den tweeden
en derden keer met Californischo (zwavelkalk) pap, ter sterkte

van i deel op 30 a 35 deelen water. Dit geeft ook nog het voordeel,

dat de soms veel schade veroorzakende appelmeeldauw er aan-
merkelijk door wordt tegengegaan. Deze stof mag echter niet

met een roodkoperen pulverisateur worden verspoten, maar met
een geelkoperen of verlood ijzeren.

Het is mogelijk, tegelijk met de schurftziekte de wormstekig-
heid te bestrijden, door n.l. bij de tweede bespuiting een arseni-

cumpraeparaat te mengen door de Bordeauxsche of Californische
pap. Te zijner tijd zal hierover een nieuw „Bericht" worden in

het licht gegeven.

Voor nadere inlichtingen omtrent de bereiding der bovenge-
noemde middelen, adressen waar zij te verkrijgen zijn enz.
wende men zich tot den Ph^^topathologischen Dienst te Wage-
ningen of tot de plaatselijke' controleurs bij dien Dienst.



EEN WAARNEMING BETREFFENDE DE PIMPELMEES

{Parlis coeruleus).

Het is een waar genoegen om zich eens een poosje op te

houden in den boomgaard, wanneer deze in bloei staat. Men
geniet niet alleen van het prachtige gezicht, dat U te aanschoii-

wen wordt gegeven, maar tusschen het bloemenkleed is het

soms een en al bedrijvigheid van sommige vogelsoorten, die

druk bezig zijn elk takje, leetje en spleetje nauwkeurig te

onderzoeken, of er ook iets van hun gading is.

Bij een bezoek aan een kioozenboomgaard, die prachtig in

bloei stond. werd mijn aandacht getrokken door een paar

boomen, waaivan eenige takken heel donker afstaken tegen-

over het zoo mooie witte bloemenkleed. Naderbij komende
bleek het mij, dat deze waren afgestorven. Nauwelijks stond

ik bij den boom, of met groote vrijheid kwam een pimpelmees,

op een afstand van slechts enkele meters van mij verwijderd,

den afgestorven tak inspecteeren. In den tijd van een oogen-

blik werd een klein gedeelte ontschorst en iets naar binnen

gewerkt. Dit werd op andere gedeelten van den afgestorven

tak herhaald, terwijl kleine zijtakjes soms geheel werden afge-

rukt. Na een poosje verwijderde zich de pimpelmees, zoodat

ik ook gelegenheid kreeg, den tak eens nader te bekijken. Het
bleek, dat deze tallooze larven van den pruimenschorssnuit-

kever, (Magdalinus pruni L = Magdalis 'ruficornis L) her-

bergde.

Waarom de pimpelmees kleine zijtakjes afrukte, werd mij

duidelijk, toen ik dit ook deed, want onder aan den voet van
het takje bleek een larve te zitten.

Dat er uit die afgestorven takken heel wat larven zijn be-

machtigd, blijkt wcl hieruit, dat o.a. een tak van + 10 c.M.

omtrek over een lengte van i 25 c.M., zoogoed als geheel

was ontschorst.

Elst, Maart 1920. Th. J. de Vin.



RECTIFICATIE.

Tot myn spyt zyn in het artikel van den Heer Volkersz

in de 2o aflevering op bl. 63 tusschen regel 25 en regel 24

V. o. de daar bedoelde grondanalyses uitgevallen, en zoo ook

op bl. 68 tusschen regel 15 en regel 14 v. o. de analyses van

bolgewausen. Ik laat deze analyses hier alsnog volgen.

Op de bovenvermelde plaats op bl. 63 moet dus de vol-

gende tabel worden opgenomen:

aRONDSOOBTEN.



BOEKBESPREKING.

Prof. Dr. J. RiTZEMA Bos en T. A. C.
ScHOEVERS, „Ziekten en Beschadigingen der
Landhouwgewassen,'' le Deel. Vierde, geheel
gewijzigde druk. — Groningen en Den Haag,
J. B. WoLTERs' Uitgevers-maatschappij, 1919.

Van het bekende werk van Prof. Ritzema Bos uit de reeks „Geillus-

treerde Land- en Tuinbouwbibliotheek", dat bovenstaanden titel draagt,
verscheen onlangs de vierde druk van het eerste deel. Deze is bewerkt
door den oorspronkelijken schrijver in samenwerking met den Heer
Schoevers, die, door zijn jaren lange werkzaamheid als phytopatholoog
aan het Instituiit voor Phytopathologie te Wageningen, voor die taak
zeker ten voile berekend mag worden geaeht.

Xaar in het Voorbericht wordt rtiedegedeeld, was van verschillende
zijden de wensch geuit, dat niet weer, zooals in den derden druk, de volg-
orde der behandeling zou worden gekozen naar de ziekteverwekkende
oorzaken, maar dat zou worden teruggekeerd tot die, welke in de beide
eerste driikken was in acht genomen, n.l. volgens de gewassen, waarbij
de ziekten en beschadigingen voorkoinen; vooral voor den praktischen
landbouwer niaakt dit het gebruik van het boek veel gemakkelijker.
Daar staat evenwel tegenov-er, dat vele insekten of zwammen bij ver-

schillende planten voorkomen en daar gelijksoortige ziekteverschijnselen
teweeg brengen, zoodat nuttelooze herhalingen niet te vermijden zoviden
zijn.

Om nu aan den wensch der gebruikers tegemoet te komen en toch
zooveel mogelijk het genoemde bezwaar te ontgaan, ziilleji in den
nieuwen druk — die, evenals de 3e, uit vijf deeltjes zal bestaan — de
ziekten en beschadigingen besproken worden in de volgorde der ver-

schillende soorten van gewassen, maar vooraf worden behandeld de
beschadigingen door invloeden van de anorganische wereld, alsmede
die, welke worden veroorzaakt door dieren en planten, welke zeer vele

plantensoorten aantasten, zooals veldmuizen, schadelijke vogels, rit-

naalden, emelten, aaltjes, bremraap, warkruid, enz. Ook zal een afzon-
derlijk hoofdstuk worden gewijd aan de bespreking der middelen ter

bestrijding van de vijanden onzer kultiiurgewassen uit het planten- en
het dierenrijk, waarbij ook onze verschillende wetten en besluiten, die

betrekking hebben op bestrijding en voorkoming van schade aan land-

bouwgewassen, ter sprake zullen komen.
Dit eerste deeltje nu bevat:
I. Irdeiding.

a. Beknopt overzicht van den bouw en de levensverrichtingen der nor-

male plant.
h. Algemeene beschouwingen over ziekte en dood van planten en
plantendeelen; waardoor deze zijn gekenmerkt en waardoor ze worden
veroorzaakt. **

c. Overzicht van de belangrijkste groepen van planten en, dieren. die

oorzaak kunnen zijn van ziekten en beschadigingen van landbouw-
gewassen.
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II. Beschadigingen en ziekien, veroorzaakt door de inwerking van de

anorganische ruituur.

a. AtmoHphorische invloeden: gebrek aan lioht, invloed van de terape-

ratuur, schadelijke working van den regen, van den wind, van aen
hagel, inwerking van giftige stoffen in (le atmospheer.
b. Invloeden, zetolende in den bodem: onvoldoende gaswisaeling in

den grond. gebrek aan water, afwisseling tusschen gebrek aan en over-
vloefi van water, overmatig groote hoeveelheden voedende stoffen,

giftige stoffen in den grond.
Nsast veel, dat van ouds bekend is, zal de lezer ook heel wat nieuws

in deze nitgaaf vinden; zoo, bijvoorbeeld, worden vrij uitvoerig in het
laatste hoofdstiik de allernienwste onderzoekingen behandeld over de
Veenkoloniale haverziekte en de z.g. Hooghalensche ziekte.

Geleerde woorden en uitdrukkingen zijn zooveel mogelijk vermeden
of, waar dit niet mogelijk was, verklaard, zoodat het werkje voor een
ieder verstaanbaar is. Bovendien wordt de tekst verduidelijkt door ruim
50 goede afboohiingen.
Ook deze nieuwe druk zal zonder twijfel zijn weg vinden ook onder

hen, vpor wie hij voornamelijk bestemd is: de praktische landbouwers.

H. W. H.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTENKUNDIGE)
VEREENIGING EN KRUIDKUNDIG GENOOTSCHAP DODONAEATE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — 4e Aflevering — April igao

AANTEEKENINGEN BIJ MIJN ARTIKEL OVER DE GE-
STREEPTE DENNENRUPS,

in AFL. 1 en 2.

Biz. 30, reg. 11 v. boven. Uit poppen van den dennenuil, die ik in
insektenkweekkastjes in mijn verwarmd laboratorium bewaarde, be-
gonnen de uilen reeds uit te komen in 't midden van Januari; thans
(9 Maart) zijn er nog steeds sommige bezig uit te komen. Ook zijn er
reeds sedert drie weken eieren gelegd, welke nieestal in rijtjes van 2
tot 5 stuks, maar soms in veel grooter getal, aan de naalden vastzitten;
sommige eieren echter zijn afzonderlijk aan eene naald vastgehecht.
Op 26 Febr. zag ik voor de eerste maal jonge rupsjes. — De Heer W. H.
DE Beaufort te Maarn meldde mij, dat hij i 20 Febr. uit de bosschen
een aantal poppen van den dennenuil liet inzamelen en ze bewaarde
in een ongestookt vertrek. Op 1 Maart vond hij de eerst« uilen, waarvan
er enkele reeds waren kaalgefladderd en dus reeds een of twee dagen
oud waren. De boschwaehters van Austerlitz vonden vanaf 2 Maart
versche leege poppen onder 't mos, zoodat er toen reeds uilen moeten
zijn uitgekomen. —

Biz. 32. Wat het aantal eieren betreft, dat de dennenuil legt, deelde
miij Dr. J. Th. Oudemans het volgende mee: „Zooals algemeen bekend is,

hebben de vlinders twee eierstokken, van welken elk bestaat uit vier

eibuizen. In elk dezer eibuizen liggen de eieren als in een snoer achter
elkander. Komt nu een vlinder uit de pop, dan zijn alleen een gedeelte
der eieren volwassen. Verder op, meer naar den top der eibuizen toe,

worden de eieren kleiner en kleiner, m.a.w. zij zijn minder ver ontwik-
keld. Of er meer of minder van deze eieren volwassen zullen worden
en daarna bevrucht en afgezet, zal van omstandigheden afhangen. Hoe
langer de vlinder in leven blijft, des te meer tijd is er, om de onvolwassen
eieren te doen aanrijpen. Bij onderzochte wijfjes van den dennenuil,
die slechts een of twee dagen oud waren, vond ik den volgenden toestand.
Elk der acht eibuizen bevatte 12 a 16 volwassene, na eventueele be-

vruchting dadelijk afzetbare eieren. Dan volgden in elke buis gemiddeld
een 15tal kleinere eieren, die echter, stelligdoor dedooiermassa, evenals
de anderen, geel gekleurd waren. Eindelijk kwamen 60 a 75 zeer onrijpe,

nog geheel doorschijnende, ongekleurde eieren. Rekent men al deze
eieren mede, dan komt men tot ongeveer 100 eieren per buis, dus tot

800 in het geheel. Zooveel heeft de vlinder er dus. Hoeveel daarvan wor-
den afgezet, hangt van omstandigheden af. Denkelijk nooit het geheele
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aantal; wellioht nog niet de helft of nog minder. Dit zou alleen uit te

maken zijn door de dieren onder zoo gunstig mogelijke omstandigheden

te plaatsen (geschikt voedsel, vochtige atmospheer, matige temperatuur)

en dan te zien, hoeveel eieren er allengs worden afgezet. Dikwijls is raij

gebleken — en dit wel bij verschillende vlindersoorten — dat wijfjes,

die — naar het dunne achterlijf te oordeelen — schijnbaar uitgelegd

waren, geplaatst onder gunstige condities en na voeding, bij v. na eene

week opnieuw eieren gingen leggen. Ik meen te mogen aannemen, dat

onvolwassen eieren in den tusschentijd aangerijpt en legbaar geworden
waren. Bij Panolis heb ik dit nog niet beproefd."

Biz. 33, reg. 13 v. o. staat, dat de gestreepte dennenrups ook vretende

werd gevonden aan Chamaecyparia Menziezii; dat is een drukfout; het

moet zijn: aan Chamaecyparia Lawaoniana en aan Picea Menziezii.

Biz. 33, reg. 5 v. o. De Sitkaspar is Picea Menziezii, vroeger genaamd
Picea aitchenaia.

Bij biz. 33 van mijn artikel schrijft de Heer Dr. J. Th. Oudemans:
„Ik kan u meedeelen, dat ik de dennenrupsen heb zien vreten aan zeer

verschillende naaldboomen, die nabij grove dennen stonden; doch dit

was eerst het geval in een later .stadium : de dieren kwamen van de
dennen af. De eieren zijn op de andere soort stellig niet gelegd. Ik heb
ook het vreten aan loofhout waargenomen, doch alleen uit hoogen nood."

Bij biz. 34, waar sprake is van de richting, waarin de vreterij zich in

een bosch uitstrekt, noteert de Heer Oudemans het volgende: „In het
door mij speciaal waargenomen bosch, 43 Hektaren groot, was de richting

nagenoeg precies Oost—West. Het begin was in het Oosten en van
daaruit ging de vreterij in 1918 een eind het Westen in. In 1919 ging zij

in dezelfde richting voort, doch bereikte nog niet geheel de Westgrens
van het bosch. Ware de vreterij in het Westen begonnen, wellicht was
dan de omgekeerde richting gevolgd. Bij een ander bosch, hier in de buurt,
was de richting Zuid-Oost—Noord-West. Daar was het begin van de
vreterij in het Z. O. geweest. Het is eigenlijk lets geheel natuurlijks, dat
als het begin in een bepaalde windstreek ligt, de verspreiding van daar
uit verder goat. Of, afgezien hiervan, de richting door andere oorzaken
kan worden beinvloed, durf ik niet te zeggen. Dit zou alleen uit te maken
zijn, als de kern (het begin) van de verspreiding midden in een boach
lag. Maar als de kern aan den rand ligt, zooals wel regel zal zijn, gaat de
verspreiding van daar uit. Ligt bij v. de kern aan den Zuidrand van een
bosch, dan is het heel natuurlijk, dat de verbreiding naar het Noorden
gaat. Ik heb dus niet de meening, dat er eene speciale richting is, doch
constateerde eene bepaalde richting in een bepaald geval." —

Zoowel op biz. 34 van mijn artikel als in bovenstaande noot van den
Heer Dr. J. Th. Oudemans is sprake van de richting der verbreiding
van de plaag in een bepaald jaar. In welke richting de plaag een volgend
jaar zich zal uitbreiden, hangt vooral af van de richtmg, in welke
de uilen vliegen bij gelegenheid van de paringsvlucht. De Heer W. H.
DE Beaufobt neemt aan, dat paringsvlucht in hoofdzaak zal zijn tegen
den wind in. Nu heerscht in den paartijd der uilen meestal Oostenwind,
en daardoor zou dan te verklaren zijn, dat de plaag zich in een jaar,
volgende op eene andere plaag, meestal in Oostelijke richting uitstrekt.

Biz. 37. Dr. Oudemans merkt op dat in het door hem geobserveerde
bosch de oude naalden werden opgegeten en de jonge gespaard bleven.
„Veelal was, toen de ergste vraat op haar eind liep, de toestand zoo,
dat aan tal van boomen geen oude naalden meer zaten, doch wel nog een
deel van de jonge naalden. Rupsen in gevangenschap, aan welke jonge
en oude naalden werden verstrekt, aten steeds de oude naalden op en
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gingen eerst, toen deze op waren, aan de jonge naalden. Deze rupsen
echter waren minstens half volwassen. Deze geven beslist de voorkexir
aan oude naalden.

'

Biz. 45, regel 22 v. o. De Heer Van Lonkhuyzen sehrijft mij : „Op
biz. 45 deelt ii terecht mee, dat het al of niet herstellen der boomen
in hooge mate afhangt van de weersgesteldheid welke op de vreterij

volgt. Deze was in 1919 aanvankelijk gunstig, maar ik meen dat de
droogte en warmte in het najaar (September) veel nadeel berokkend
heeft. De boomen waren toen bijna kaal, zoodat de zonnestralen onge-
hinderd door het kronendak den grond, de stammen en de takken
konden bereiken. Toen zullen wel vele scheutjes slap zijn geworden."

Biz. 58. De Heer A. A. Spkangers, houtvester bij het Staatsbosch-
beheer te Xijmegen, maakte melding van eene besehadiging in de
bosschen van Mevr. Van Hemert, welke bosschen gelegen zijn ten
Westen van den weg Nijmegen—Groesbeek, alwaar omstreeks 80 H. A.
gedeeltelijk vrij hevig werden aangetast zonder dat er van algeheele
kaalvraat sprake was. De gestreepte dennenrups werd daar op dennen
van 15 tot 50 jarigen leeftijd waargenomen; zeer jonge bosschen, gelegen
naast oude, werden aan de randen ook aangetast, echter nooit verder
dan 1 Meter in het bosch.

Biz. 89 tot 96. Hierbij verwijs ik naar een artikel van den Heer T. A.
C. ScHOEVEBS in „Tijdschrift over Plantenziekten", jaargang XXI
(1916), biz. 131—202).

J. RiTZEMA Bos.

BOEKAANKONDIGING.

De firma J. B. Woltebs te Groningen zondmij een aantal boeken ter

recensie, waarvan sommige slechts zijdelings of zelfs in 't geheel niet

met de ziektenleer der planten in verband staan. Voor de bespreking
van deze laatstbedoelde boeken kan uitteraard niet veel ruimte worden
beschikbaar gesteld.

Ik vermeld hier de volgende boeken van den Heer J. KoK, Rijks-

landbouwconsulent en Directeur van de Rijkslandbouwwinterschool
te Veendam. Het zijn alien handleidingen bij het onderwijs van land-

en tuinbouwwintercursussen.
Plantkunde, achtste druk, 1920-
Bemestingsleer, tiende druk, 1919.

Veeteelt, tweede druk, 1919.
Vijanden van landbouwgewassen, tweede druk, 1919.

Deze deeltjes vormen met een aantal andere eene ..Handleiding bij

het onderwijs aan land- en tuinbouwwintercursussen" en kosten per
stuk f 0.75. Dat zij aan eene bestaande behoefte voldoen en in 't alge-

meen geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij werden samengesteld,
blijkt uit het feit, dat zij telkens moesten worden herdrukt. Ik zal er

hier verder niets meer van zeggen, want „goede wijn behoeft geen krans".
Eene uitzondering wil ik alleen maken voor het boekje over „Vijanden

van landbouwgewassen", daar eene eenigszins meer uitvoerige bespreking
van dit deeltje in het ,.Tijdschrift over Plantenziekten" thuis behoort,

wat van de andere boekjes ni^t kan worden gezegd.
Achtereenvolgens bespreekt de Heer KoK:
le. Schadelijke inwerking van de levenlooze natuur (te weinig licht,

te weinig warmte, te weinig water, te veel water, te veel plantenvoedseJ,

giftige bestanddeelen in de lucht en in den bodem).
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2e. Schadeliike dieren (eerst worden behandeld diersoorten, die meer-

dere gewassen beschadigen, zooals muizen en ratten, verschillende vogels

engeriingen, ritnaalden, veenmollen, emelten, aardnipsen, rups van
den ganima-uil, bladluizen, slakken, stengelaaltje, bietenaaltje; daarna
komen de vrijwel monophage dieren aan de beurt in de volgorde der

gewassen, die zij aantasten).

3e. Schadelijke planten (onkruiden en zwammen, die oorzaak zijn

van plantenziekten; deze laatsten ook al weer in de volgorde van de
gewassen, waarin zij parasiteeren.

Op duidelijke, algemeen vatbare wijze wordt in dit werkje veel wetens-

waardigs meegedeeld. Uit de geheele wijze van behandeling blijkt dat
de Bchrijver niet alleen op de hoogte is van de onderwerpen, die hij

behandelt, maar ook dat hij een bekwaam onderwijsraan is.

Enkele opmerkingen moge de schrijver raij ten goede houden.
Waar (biz. 7) wordt gezegd: „dat planten geheel in t donker groeien,

komt in de praktijk weinig voor," had m. i. zeer geschikt er op kunnen
worden gewezen dat de tuinbouwer bij de teelt van witlof, molsla,

bleekselderij, enz. opzettelijk geetioleerde planten of plantendeelen teelt.

Op biz, 10, le regel v. b.. wordt gesproken van te weinig warmte, wskar
had moeten staan te weinig water.

Op biz. 1 1 had ik gaame naast den invloed van te veel plantenvoedsel,
ook de gevolgen van een te kort aan plantenvoedende stoffen in den
bodem behandeld gezien. (kaligebrek).

Op biz. 17 worden m.i. de verschillende soorten van kraaiachtige
vogels met het oog op hunne oeconomische beteekenis wel wat te veel
over 66n knm geschoren. Dat in ons land in het algemeen de schade,
die de roek aanbrengt, het nut zou overtreffen, kan ik niet zoo grif

toegeven; al erken ik gaarne dat het soms noodig is, dat de landbouwer
zich tegen dezen vogel te weer stelt. Maar waar de Heer KoK schrijft:

„Schiet ze dood en verstoor haar nesten," — daar doet hij eenvoudig
alsof er geen Vogelwet bestond. De musschen en de zwarte kraaien
genieten de bescherming dezer wet niet; maar om vogels, die — zooals
vinken en roeken— niet op de „zwarte lijst" voorkomen, te mogen dooden
of hunne nesten te mogen verstoren, moet men daartoe vergunning van
den Burgemeester hebben gekregen.
Op biz. 63 ware het gewenscht geweest, er even op te wijzen, dat de

Peronospora, die de erwten aantast, eene andere is dan die van
koolzaad en weer eene andere dan die van uienplanten, zoodat de
valsche meeldauw, die er door wordt veroorzaakt, niet van het eene
dezer gewassen op het andere kan overgaan. Ook had dienen te worden
vermeld, dat de Peronospora parasitica, die koolzaad en mosterd aantast,
vooral schadelijk wordt door de hypertrophic, die zij bij de bloemstengels
en de bloemen in 't aanzijn roept, waardoor van de vruchtzetting niet
veel terecht komt.

Ziedaar enkele opmerkingen, die den schrijver misschien aanleiding
kunnen geven in een vogenden druk eenige kleine wijzigingen aan te
brengen.

Overigens kan ik dit boek ten zeerste aanbevelen.
J. RiTZ£MA Bos.
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DE NEMATODEN-BESTRIJDING IN DE
BLOEMBOLLENSTREEK.

Het hier volgeiide artiekel bevat een gedeelte der resultaten

sedert April 1917 bij mijn onderzoekingen in de Bloembollen-

streek verkregen en betreft voornamelik het aaltjes-ziek der

narcissen. De hier voor dit onderwerp beschikbare ruimte is

natuurlik niet onbeperkt, terwijl vele der zich hierbij voordoende

kwestie's zich niet met vrucht laten bespreken zonder hierbij

het bij de prpefnemingen verkregen bewijsmateriaal aan te

voeren. Daar de hier getrokken conclusie's berusten op een

zeer groot aantal waarnemingen gedurende drie jaren op

enige proefvelden, in potculturen, in bollenschuur en labora-

torium gedaan, is het niet wel mogelik alle waargenomen

feiten hier aan te voeren. Voor het verdere bewijsmateriaal en

voor een uitvoeriger discussie der verschillende problemen,

moet ik dus verwijzen naar een meer volledigebespreking mijner

onderzoekingen, welke naar ik hoop, binnen korten tijd in de

„Mededelingen van de Landbouwhogeschool" zal verschijnen.

Bij de bespreking van het aaltjes-ziek der narcissen, zal ik

mijn stof indelen in een drie-tal hoofdstukken, waarin ik eerst

hoop te behandelen de kenmerken van deze ziekte, dus de wijze,

waarop we haar kunnen herkennen. Hierbij zal de verspreiding

van de ziekte van de ene bol op de andere, van de ene partij

naar de andere en dus de verspreiding van de ziekte in de

bloembollenstreek van de ene kwekerij naar de andere ter sprake

komen. Daarna wil ik het ontstaan van de ziekte, m.a.w. vanwaar
de ziekte in de narcissen-eultuur is binnengedrongen, bespreken,

cm ten slotte de bestrijding te behandelen. Het ligt immers
voor de hand, dat we, voordat we met de therapie kunnen begin-

nen, in de eerste plaats een absoluut zekere diagnose moeten
kunnen stellen en tevens met de oorsprong en de verspreiding

van de ziekte op de hoogte moeten zijn.

Voor een goed begrip van de zaak zal het onvermijdelik zijn,

dat ik soms lets uitvoeriger inga op de bespreking van de bie-

zondere omstandigheden welke zich in de bollenstreek voordoen,
zowel, wat de cultuur in het algemeen betreft, als t.o.v. de
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betekenis en de verspreiding van de ziekten. Alleen door een
open oog te hebben voor de behoeften en eisen van de desbe-
treffende cultuur, is het immers mogelik. dat we in staat zullen

zijn iets voor enige cultuur te bereiken. Dat een zo voUedig
mogelike kennis en een goed inzicht in deze cultuur een eerste

vereiste zijn voor het onderzoek en vooral voor de bestrijding

der ziekten, behoeft geen betoog.

I. DE HERKENNING DER ZIEKTE.

Het aaltjes-ziek der narcissen wordt, zoals de naam reeds

aangeeft, veroorzaakt door een aaltje of nematode en reeds,

voordat ik het onderzoek begon, had men de ziekte aan aaltjes

toegeschreven. Zoals door Professor Ritzema Bos op bladzijde

99 van de 23e Jaargang van dit tijdschrift is medegedeeld,
had men in het Instituut voor Phytopathologie reeds Tylenchus
devastatrix in de zieke boUen geconstateerd en zoals uit latere

publicatie's' i) bleek, beschouwde men obk in Engeland dit dier

als de schuld van de grote ramp in de narcissencultuur. Zowel
hier als daar was men echter, toen men eenmaal Tylenchus
in groter getal in de narcissen had gevonden, geneigd nog meer
hieraan toe te schrijven, dan men werkelik gerechtigd was.

Massee had in 1913 een narcissen-ziekte beschreven, welke
hij noemde de Fusarium-ziekte ^), waarbij hij niet spreekt over

het voorkomen van nematoden. Terwijl Ramsbottom, Wels-
FORD en Ritzema Bos het bestaan van deze ziekte feitelik

ontkenden, schreef ook Blackmax .,that the so called Fusarium-
disease is really due to Tylenchus devastatrix. The Fusarium
Massee described was no doubt secondary in nature." Al is het

zeer waarschijnlik, dat onder de door Massee als Fusarium-
ziek beschreven narcissen, aaltjes-zieke narcissen zijn geweest,

aan de andere kant is het ook zeker, dat men later te ver ging

door te veel abnormale verschijnselen aan aaltjes toe te schrijven

Indien dan ook Ramsbotttjm schreef ,,I have yet to see a

bulb affected with a basal rot other than that due to eelworm"
I.e. pag. 58, dan is dit hieraan toe te schrijven, dat of de typiese

kenmerken van het aaltjes-ziek niet voldoende in het oog

zijn gehouden, of, dat al zijn materiaal leed aan aaltjes-ziek.

1) E. J. Welsford. Investigation of Bulb Rot of Narcissus. The
Annals of AppUed Biology. Vol. IV. Sept. 1917. p. 38—46.

J. K. Ramsbottom. Investigations on the Narcissus disease. The
Journal of the Royal Horticultural Society. Vol. XLIII.

2) G. Massee: Adisease of narcissus bulbs. Bulletin of Miscelaneous
Informations. Botan Garden Kew. 1913. no. 8. p. 307—309.
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Naast het aaltjes-ziek komen er ook een aantal schimmel-

ziekten onder de narcissen voor, waaronder enkele zeer karak-

teristieke, die aan de cultuur grote schade kunnen berokkenen,

maar ook een aantal, waarvan de betekenis voor de cultuur

nog niet voldoende vaststaat. Alleen door nauwkeurige studie

van de ziektebeelden te velde, gepaard aan experimenten met

zuiver materiaal, is uit te maken in hoeverre de verschillende

fungi voor de diverse narcissen een primaire of secundaire

betekenis hebben. Het verwarren van deze minder gevaar-

like ziekten met het aaltjes-ziek kan in zoverre gevaar op-

leveren, doordat een kweker, die nu ten onrechte denkt het

aaltjes-ziek in zijn partijen te hebben, hiervan geen grote na-

delen ziet komen. Als de ziekte later nu werkelik zijn intrede

doet, necmt hij niet tijdig afdoende maatregelen en de onheilen

zijn hierdoor niet te overzien.

Het is m.i. voor een zeer groot deel toe te schrijven aan het

onbekend zijn der kweekers in Engeland met de karakteris-

tieke eigenschappen van de ziekte, dat nu deze ziekte daar

zulke grote verwoestingen in de kwekerijen heeft aangericht.

Dat in ons land de strijd eerder is opgenomen en de aandacht

op het gevaar is gevestigd, is zeker voornamelik te danken aan

de ijver en volharding waarmee de Rijkstuinbouwleraar voor de

Bloembollenstreek, de Heer Volkersz, de kwekers reeds voor

mijn komst in deze streek op het gevaar heeft gewezen en tegen

zorgeloosheid heeft gewaarschuwd.

Of werkelik Tylenchus voor zich alleen in staat is ziekte-

verschijnselen te veroorzaken, was slechts uit te maken door

gezond materiaal aan infectie met deze aaltjes bloot te stellen

en deze proefnemingen, welke eveneens door Miss Welsford
en Ramsbottom zijn genomen, hebben ook in mijn onderzoe-

kingen onomstotelik aangetoond, dat we hier met een aaltje

als een voor de narcissen zeer gevaarlike parasiet hebben te

doen. Door deze aaltjes te brengen in de bol, op een gaaf of een
aangeprikt blad, of in de aarde rondom een bol, kreeg ik in

alle gevallen de typiese ziektebeelden als resultaat van de
infectie.

Ook nu weer kan slechts een onderzoek te velde ons de
ziekte in al haar verschillende stadia leren kennen, waardoor
we in staat zijn, haar met zekerheid van andere abnormale
verschijnselen, waarbij het aaltjes-ziek geen rol speelt, te

onderscheiden.

Voor de herkenning van de ziekte kunnen we gebruik maken
van de kenmerken van het loof of van die van de bollen. Daar de
kenmerken van het loof voor een beoordeling met het ongewa-
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pende oog het meest karakteristiek zijn, heb ik hiernaar de
aaltjes-zieke narcissen verdeeld in een drietal typen:

Type 1.

BoUen, welke geen of zo goed als geen loof boven de grond
voortbrengen.

Type 2.

BoUen, welke duidelik loof maken, soms nog zelfs vrij veel,

maar men ziet terstond, dat er lets abnormaals aan de plant
is. Het loof is zwakker of lichter van kleur, sterk gedraaid of

van gezwoUen of uitgerafelde randen voorzien, terwijl dikwijls

op een aantal der bladeren van een dergelike plant een groter

of kleiner aantal zgn. „spikkels'' voorkomen.
Van de genoemde kenmerken kunnen meerdere samen aan

hetzelfde blad zijn waar te nemen, terwijl ze zeer dikwijls aan
een plant van dit 2e type alle te vinden zijn. Plaat VI fig. 1.

Type 3.

Bollen welke op het eerste gezicht volkomen normaal schijnen

wat de vorm en hoeveelheid van het loof betreft, maar bij

nader toezien hier en daar op de bladeren de zgn. „spikkels"

vertonen, (spikkelplanten). Plaat VI jBg. 2.

Deze ,,spikkeW\ die ook op de bladeren van type 2 meestal

te vinden zijn, bestaan uit meer of minder grote vlekjes op het

blad, welke veelal, maar niet altijd, iets lichter van kleur zijn

dan de rest van het blad.

Oorspronkelijk is de opperhuid volkomen gaaf en glad, maar
indien de spikkels groter worden, barst dikwijls de opperhuid

boven de spikkel, waarbij dan vaak in het centrum der spikkel

een geel, verdroogd vlekje te zien is, waar het weefsel is afge-

storven.

Veel later zien we dikwijls, dat, terwijl het blad overigens

reeds geheel verdroogd en geel is, juist het weefsel in en om
de spikkels nog groen is en deze zich als groene eilandjes in

het droge, gele blad vertonen; daarna worden de spikkels ook
geel en droog. Een der voornaamste middelen om de typiese

spikkels te onderscheiden van andere vlekjes op het blad,

bestaat hierin, dat, indien men het blad tussen duim en vinger

laat doorglijden, men een verdikking voelt. Hierbij moet er

om worden gedacht, dat de verdikking onder de huid moet
zitten (dus ongeveer zoals men den gewrichtsknobbel in een

vinger kan voelen), terwijl de huid ongeschonden er overheen

loopt en dus niet in de huid zelf (zoals b.v. een wrat op de hand,

welke een woekering van de huid zelf is).

Al is het van belang, dat alle Narcissen tot heden vatbaar

zijn gebleken voor het aaltjes-ziek, de uiterlike kenmerken
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in het loof zyn niet steeds even duidelik. Terwijl deze o.a. bij E.N.

Golden Spur, by E.N. Sir WatkinM} E.N.Camvemellus en vele

andere soorten ze^r duidelik zijn, vallen ze bij enkele Poetaz-

soorten en ook o.a. bij E.N. Lucifer veel minder duidelik in

het oog; bij de laatste bestaan ze dikwijls slechts uit zeer kleine

verdikkingen van de bladrand, die eerst bij nauwkeurig onder-

zoek te vinden zijn. Natuurlik moet ook hier weer de ervaring

leren met zekcrheid te kunnen beslissen, en het best oefent men

zich in het herkennen in een partij, waarin behalve de spikkel-

planten (type 3) ook planten van type 1 (wegblijvers) en type 2

(draaiers) voorkomen en men dus zeker er van is met „aaltjes-

ziek'' te doen te hebben. Ik wijd over deze „spikkeW lets meer

uit, daar deze eigenlik het enige zekere middel zijn om met

het blote oog uit te maken of in een partij aaltjes-ziek voor-

komt. Al kan het wegblijven of met gedraaid loof opkomen

van Narcissen (dus de meest opvallende kenmerken van type

1 en 2) aan vele andere oorzaken te wijten zijn, de typiese

spikkels worden door geen andere ziekte veroorzaakt.

Al bestaat er tussen deze drie vormen, waarin het aaltjes-

ziek der Narcissen zich voordoet, een geleidelike overgang,

toch zijn de typen zeer duidelik te onderscheiden en deze typen

hebben voor de beoordeling van de wijze waarop, en de tijd

waarin, de partij ziek is geworden, eengrote waarde. De betekenis

hieraan te hechten is nl. deze, dat, aannemende dat we een par-

tij in het voorjaar nazien, we naar de wijzen waarop en de ver-

bonding waarin deze drie typen in de zieke partij voorkomen,

kunnen zeggen of de partij b.v. ziek is geplant of na het

planten is ziek geworden.

We kunnen er zeker van zijn, dat planten van het type 3 na

b.v. het planten in de vorige herfst ziek zijn geworden, en op

doorsnede zullen deze bollen in het voorjaar dan ook nog blank

zijn, terwijl bollen van het type 1 en 2 reeds in het vorige sei-

zoen of eerder ziek zijn geworden. Al spelen hierbij de sterkte

der besmetting een rol en tevens de atmosferiese invloeden

of de aard van de grond, zo staat toch wel vast, dat de bollen,

welke het le type vertonen, in 't algemeen eerder ziek zijn

geworden dan die van het 2e type. Zoals men dus ook zou ver-

wachten, vindt men in een partij, welke voor het 2e jaar of

langer vaststaat, in de plekken, waar de zieke planten staan,

in het centrum der zieke gedeelten, planten van het eerste

type, hierom planten van het 2e type, terwijl al naar men
zich verder verwijdert van de oorspronkelijke infectiebron, de
planten meer normaal schijnen en langs de omtrek slechts

planten van het 3e type (spikkelplanten) voorkomen.
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Deze plekken zijn des te grooter al naar de partij langer vast-

staat, terwiji ze vooral bij kleinere bolleii (b.v. Poeticusornatus,
die voor het 2e jaar vaststaat) zeer groot kunnen zijn. Als men
aan zo'n partij nietsdoet, dan zien we langs de omtrek steeds

raeer planten van type 3 optreden, terwiji de planten, die

vroeg in het voorjaar alleen spikkels vertoonden, nu duideliker

misvormingen in de bladeren laten zien.

Is een partij het vorige naiaar geplant en waren er zieke

boUen in aanwezig, dan zuUen we meestal het volgend voor-

jaar bollen van het 2e type (draaiers) in de partij vinden, waar-
omheen we reeds vrij vroeg in het voorjaar spikkelplanten

kunnen vinden. Of er nu ook reeds enkele bollen geheel geen
kruid zullen vormen, hangt er van af , of er enkele bollen reeds

voor het planten zeer erg ziek waren en deze bij het sorteren

niet zijn uitgevalleru Rondom deze bollen zullen we in 't

algemeen vroeger en ook meer spikkelplanten vinden, al naar

de duidelik zieke bol meer of minder erg ziek was.

Is de partij geplant op zieke grond, maar was ze zelf gezond,

dan zullen we in de partij het le jaar alleen spikkelplanten

(3e type) aantreffen, waarbij dan misschien een zeer enkele

bol, die op een erg besmette plaats is gekomen, reeds kan nade-

ren tot type 2, maar het zal zeker hoge uitzondering zijn, wan-
neer hierin reeds bollen geheel wegblijven. Ik zelf acht dit

bijna uitgesloten, tenzij de boUen al zeer klein of de omstan-

digheden voor de bollen zeer ongunstig en voor de aaltjes

buitengewoon gunstig mochten zijn. Bij een geschil tussen een

koper en verkoper van een op garantie van gezond verkochte

partij is volgens deze beginselen m.i. met volkomen zekerheid

uit te maken of een partij b.v. het vorige najaar al of niet ge-

zond is geplant. Men houde dan echter in het oog, dat het

wegblijven van een bol behalve door aaltjes-ziek b.v. ook door

de Narcisvlieg kan worden veroorzaakt. Steeds moet men dus

het komplex van verschijnselen in de gehele partij in hun on

derlinge samenhang beschouwen.
De hier beschreven verschijnselen vertonen zich het duide-

likst in deze 3 typen vroeg in het voorjaar. Later zijn de bollen,

die geen of bijna geen loof maken, natuurlik er uitgehaald,

eveneens de meer in 't oog vallende planten van het type 2,

terwiji de planten, die zich eerst slechts door spikkels van

hun gezonde omstanders onderscheiden, door nog latere groei

hier en daar enkele misvormingen in de bladeren laten zien,

Gaan we nu over tot de kenmerken van een aaltjes-zieke

Narcissenbol; dan bemerken we, als we deze uit de grond wil-
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len halen, dat ze „zeer sterk op de benen staan", dus moeilik

uit de grond zijn te halen (indien de bol tenminste niet reeds

geheel verrot is of tevens aan een andere ziekte lijdt). Dit is

»eer karakteristiek voor aaltjes-zieke Narcissen; voor Narcissen

van het le en 2e type is dit van zeer veel belang, daar Nar-

cissen, welke aan een andere ziekte lijden en tengevolge hier-

van g66n of duidelik abnormaal loof vormen, meestal in 't ge-

heel geen of zeer zwakke wortels hebben.

Indien we nu de bollen doorsnijden, dan zien we, dat bollen

van type 3 (spikkelplanten) op een hoge uitzondering na op de

doorsnede nog geheel blank zijn, terwijl we in bollen van type

I en 2 allerlei ziekteverschijnselen zien, welke bestaan iiit rin-

gen of vlekken, die meer of minder bruin tot geelwit zijn en in

elk geval duidelik in 't oog vallen. De verkleuringen zijn in het

algemeen bij bollen, die in het geheel geen loof meer vormen,

meer over de gehele bol verdeeld dan in een bol van type 2,

terwijl ze ook in de eerste meer donkerbruin tot zwart kunnen

zijn; in deze bollen is verder de aantasting dikwijls niet meer

schubsgewijze te zien, maar zijn grotere of kleinere gedeelten

van de bol egaal bruin van kleur en vertonen zich sporen van

rotting. In het algemeen zien we, dat de aantasting van de neus

naar de schijf afneemt, ofschoon in bollen van type 1 de ziekte-

verschijnselen zich bijna altijd en in die van type 2 veelal ook

reeds tot de bolschijf uitstrekken.

Het is echter zeer moeilik, zo niet onmogelik, om de kenmer-

ken van een aaltjes-zieke Narcisbol zo te beschrijven, dat men
hiermede in alle gevallen zal kunnen uitkomen; het beeld va-

rieert zo sterk, dat het eerst na een langdurige ervaring mogelik

is met enige zekerheid een juist oordeel over het al of niet aal-

tjes-ziek zijn der bol uit te spreken. Het voorkomen van bruine

ringen in de bol is zeker geen kenmerk van aaltjes-ziek in een

bol, daar deze zeer vaak aan andere oorzaken dan aaltjes zijn

toe te schrijven, terwijl de ringen in een aaltjes-zieke bol dik-

wijls in 't geheel niet bruin, maar meer geelwit of geelgrijs

zijn. Al is het echter lastig om aan de doorsnede van een bol

te zien of deze aaltjes-ziek is, toch is het nog veel moeiliker om,
indien we met een der andere voorkomende ziektebeelden te

doen hebben, uit te maken, dat deze bol niet -aaltjesziek is of

geiveest is. Wanneer nl. een bol, welke oorspronkelik aaltjes-ziek

was, later door een andere ziekte wordt aangetast en hieraan te

gronde gaat (dit is zeer dikwijls het geval), dan is het veelal

onmogelik hieraan met het blote oog te zien, dat deze bol eerst

aaltjes-ziek is geweest, terwijl in dit geval de omgeving van deze
bol niet minder gevaarlik is.
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Om dit in te zien moeten we weten, dat bruine of zwarte
ringen overal ontstaan, waar een gedeelte van het weefsel af-

sterft en door schimmels en bacterien tot rotting overgaat;
steeds is het ontstaan van deze gekleurde ringen een sekundair
verschijnsel, dat eerst optreedt bij het afsterven van het weefsel

en dit afsterven kan aan velerlei oorzaken zijn toe te schrijven.

Vele kwekers denken met een zakloupje te kunnen beoordelen
of een bol aaltjes-ziek is, daar ze menen daarmee de aaltjes te

kunnen zien. Nu zijn in een oudzieke bol meestal de aaltjes

vrij goed te zien met behulp van een zakloup, maar omgekeerd
is het vinden van aaltjes of andere levende diertjes absoluut
geen bewijs voor aaltjes-ziek, daar in elke bol, bijna zonder
uitzondering, een zeer groot aantal aaltjes worden gevonden,
die met het ..aaltjes-ziek" in generlei direkt verband staan en
van de echte veroorzakers van het aaltjes-ziek alleen bij een

veel sterkere vergroting zijn te onderscheiden. Juist al deze

moeilikheden hebben mij er toe gebracht u op de zeer karakte-

ristieke spikkels in het loof als betrouwbare kenmerken voor
het aaltjesziek te wijzen.

Toch zal men na voldoende ervaring er in de meeste gevallen

wel in leren slagen, de aaltjes-zieke bol van een andere te onder-

scheiden, doordat men leert zien, dat het zieke weefsel in een

aaltjes-zieke bol in het algemeen minder donker is gekleurd, dan
dat in een bol, welke door een andere ziekte is aangetast. Verder

doen de verkleurde gedeelten in de eerste zich meer voor

als grotere of kleinere gedeelten van de schubben, als ringen,

waarbij dikwijls de schub aan de ene kant is aangetast, terwijl de

andere helft op dwars doorsnede nog wit kan zijn ; ook ziet men
bij een aaltjes-zieke bol veelal nog vrij wat blank weefsel hier

en daar onregelmatig tussen de zieke gedeelten verspreid, ter-

wijl de zieke schubben een meer droog en korrelig vuilgrijs of

geelwit uiterlik hebben en niet nat, gesloten donkerbruin of zwart

zoals bij vele schimmelziekten. Een kenmerk, dat zeer vaak op-

gaat, is, dat in een aaltjes-zieke schub, welke men heeft losge-

sneden, de grens tussen het zieke en gezonde weefsel niet volgens

een meer of minder gekronkelde lijn duidelik zich aftekent,

zoals bij een schimmelzieke vaak het geval is.

Zoals ik reeds schreef. is het echter onmogelik alle ken-

merken van een zieke bol te beschrijven. Men moet dit

leren zien en dikwijls is het zeer moeilik in woorden te

brengen, waarom men terecht oordeelt, dat de ene bol wel.

en de andere niet ziek is. Het gaat hierbij als bij het oudziek

der Hyacinthen, waarbij men dikwijls met grote zekerheid

kan zeggen of een Hyacinth al of niet oudziek is. maar
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onmogelik precies kan uitleggen, waarop dit oordeel berusi

Het herkennen van de ziekte wordt echter veel gemakke-

liker als we, wetende welke typen van zieke bollen we kuiinen

verwaehten en welke betekenis we aan deze typen moeten

toekennen, een partij op het veld gaan nazien. Nu hebben we

dus niet te doen met de kenmerken van een afzonderlike bol,

maar kunnen we, als de partij langer vaststaat of het vorig

jaar met zieke bollen er in is geplant, de kenmerken van naast

elkaar staande bollen combineren om zo tot een juist oordeel

te komen. Mochten we in het begin nog aarzelen of we een

bepaalde spikkel of een zekere boldoorsnede als echt aaltjes-

ziek konden beschouwen, doordat we nu de verhouding dezer

bollen — ten opzichte van elkaar — in rekening kunnen bren-

gen, zijn we in staat met veel meer zekerheid te oordelen.

Als conclusie uit het voorgaande is van belang, dat we de

ziekte op een veld, dat oorspronkelik gezond was, zich zien

verspreiden vanuit de bollen, welke het vorige seizoen bij het

planten ziek waren, en wanneer we nu dus afzien van de gevallen,

waarbij de besmetting plaats heeft door middel van het over-

stuiven van besmette grond, van ziek loof vanuit een ziek veld

of het overbrengen door gereedschappen enz., dan zien we, dat

de ziekte in verreweg de meeste gevallen wordt overgebracht

door middel van zieke bollen, die zich in het plantmateriaal

bevinden. We moeten er dus in de allereerste plaats voor zorgen

de nieuwe aankoop v66r het planten van zieke bollen te zuiveren.

Een der eerste maatregelen te nemen bij de bestrijding van een

plantenziekte, bestaat immers in het waken tegen de uitbrei-

ding hiervan. Voordat ik echter de bestrijding ga behandelen,

wil ik eerst in het kort bespreken de herkomst der ziekte. Behalve,

dat deze vanuit een wetenschappelik oogpunt bezien van zeer

groot algemeen belang is, is het ook voor de bestrijding van de

ziekte van fundamenteel belang haar oorsprong te kennen.

II. Oorsprong der ziekte.

Vanwaar is de ziekte gekomen ? De kwekers hier waren voor
het grootste deel er van overtuigd, dat het kwaad uit Engeland
kwam. Het scheen me echter beter de zaak eerst grondig te

onderzoeken, voordat ik het vermoeden uitsprak, dat de ziekte

waarschijnlik uit Engeland was ingevoerd. Behalve dat de kwe-
kers in Engeland even hardnekkig beweerden, dat de ziekte

uit Holland afkomstig was, waren er hier ook kwekers, die

verklaarden, dat ze nimmer direkt of indirekt zieke narcissen uit

Engeland hadden geimporteerd en dat de in hun partijen ge-
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constateerde ziekte moest zijn ontstaan uit het oudziek det

hyacinthen.

Guernsey stond in Holland in een zeer slechte renk als oor-

sprong van veel aaltjes-ziek, maar bij ons bezoek aan Guernsey
in 1919 kregen we toch de indruk, dat ook hier de kwaal niet

inheems was, maar evenals op de Scilly-eilanden vanuit ,,the

Mainland" was ingevoerd. Op de Scilly was de gehele cul-

tuur, voor zover we dit konden beoordelen, nog gezond en een
ziektegeval hierheen geimporteerd, was terstond ontdekt en
zorgvuldig vernietigd. Op Guernsey was de cultuur wel erg

besmet, maar ook hier juist het ergst bij hen, die het meest
van buiten hadden ingevoerd. Dat de ziekte op Guernsey en
elders in Engeland veel ernstiger aimetingen aannam dan bij

ons, hangt ook ten zeerste samen met de cultuurwijze, welke
hier wordt gevolgd. Voor meer biezonderheden hieromtrent

verwijs ik naar het rapport van een studiereis door de Heren
Waknaar, Roes en Schrijver naar Engeland ondernomen
hetwelk hoogst waarschijnlik spoedig zal verschijnen en ook in

het Weekblad voor Bloembollencultuur zal worden opgenomen.
Daar de oorsprong der ziekte, behalve van prakties belang,

zoals ik reeds eerder deed uitkomen, ook uit een theoreties-

wetenschappelik oogpunt van het allerhoogste belang is, heb ik

deze zaak zeer uitvoerig onderzocht, door zowe) de ervaringen

in de praktijk opgedaan te analj^seren, als door te trachten een

oplossing te vinden door middel van het experiment.

Waar als oorzaak der ziekte werd aangewezen Tylenchus
devastatrix Kiihn, en deze reeds zeer langen tijd in de bloem-

bollenstreek zeer veel schade doet als oorzaak van het ringziek

of oudziek van de hyacinthen, was men allerwege geneigd de

oorzaak hiermee in verband te brengen.

Indien we eerst de Engelse literatuur nagaan, dan verklaart

Miss Welsford, dat de ziekte in 1905 vanuit Holland was
geimporteerd met een partij narc. Horsfieldi. Ook indien de

naam van deze varieteit niet was genoemd, zou dit me reeds

zeer onwaarschijnlik toegeschenen hebben, nu ik de oorzaak

van de ziekte weet, en de snelheid van haar verspreiding heb

leren kennen. Waar echter E.N . Horsfieldi als overbrenger

wordt genoemd, ben ik er zo goed als zeker van, dat we hier

hebben te doei- gehad met een ziekte, waaraan Horsfieldi

zeer veel lijdt. Deze ziekte heett Horsfieldi voor een goed deel

uit onze cultuur doen verdwijnen en kan bij deze varieteit en

enkele andere, ook hiervoor karakteristieke varieteiten, zeer

ernstige afmetingen aannemen, maar heeft niets te maken met

het aaltjes-ziek.
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Ramsbottom spreekt er aijn verwondering over uit, dat de

/Aekte in oiis land van Engelse oorsprong wordt genoemd en

lean zich niet begrypen, dat de ziekte, die toen (1916) nog slechts

^^n jaar in ons land bekend zou zijn, in dit ene jaar zoveel

verwoestingen zou hebben aangericht, dat er een speciaal on-

derzoek naar moest worden ingesteld. Nu staat het echter wel

vast, dat de ziekte reeds veel langer in ons land aanwezig was,

daar ik het bestaan van de ziekte reeds tot in het jaar 1910 in

Holland heb kunnen vaststellen. Hierbij is voorzichtigheid

natuurlik een eerste vereiste, daar men tegenover inlichtingen,

door de praktijk verstrekt, zeer krities moet zijn.

Door combinatie van vele eigen waarnemingen, b.v. door in

een bepaalde kraam het plantboek te bestuderen en door na

te gaan of de percelen, waarop in verschillende jaren narcissen

hebben gestaan, al of niet ziek zijn, kan men enige zekerheid ver-

krijgen en zo is het me gelukt tot het jaar 1910 terug te gaan.

Voor zover dit enigszins mogelik was, heb ik van allepartijen,

waarin de ziekte voorkwam, zo nauwkeurig mogelik de oor-

sprong nagegaan. Nu is het wel merkwaardig, dat ik in alle

gevallen waarin enige zekerheid was te krijgen, de herkomst

der ziekte uit Engels import kon bewijzen; hetzij terstond hier-

door ontstaan, hetzij indirekt door een andere partij, die op

eenzelfde akker had gestaan. In de beide gevallen, waarin

me een ontstaan der ziekte uit het oudziek der hyacinthen

als zo goed als zeker was gemeld, heb ik kunnen bewijzen,

dat er een besmetting door zieke narcissen had plaats gehad.

In elk geval staat dus wel vast, dat de ziekte in de verspreiding,

welke ze hier heeft gekregen, aan de invoer van ziek materiaal

uit Engeland is toe te schrijven. Hier was dan ook, zoals bij ons

bezoek daar is gebleken, de ziekte veel meer verspreid en heerste

ze in veel ergere mate dan in onze kultuur, maar ook hier was
ze bijna overal met de invoer van de nieuwere varieteiten opge-

treden. Ik ben nog bezig in deze riehting te zoeken, daar nog
niet is opgelost, vanwaar de eerste aaltjes-zieke narcis is gekomen,
maar ook in Engeland kan de ziekte niet lang voor het jaar 1909
van betekenis zijn geweest, De uitwisseling van narcissen

tussen Engeland en Holland was zo belangrijk, dat we haar
vrij spoedig na het optreden in Engeland hier moeten hebben
gekregen.

Nu wordt de ziekte toegeschreven aan Tylenchus devasta-
trix, die, zoals in 1917 nog eens door Ritzema Bosisbeschreven,
in zeer veel gewassen optreedt en ook in de Bloembollenstreek
zeer sterk was verspreid. Moeten we dus aannemen, dat deze
Nematode nu plotseling ook de narcis, welke tot dusverre on-
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gemoeid was gelaten, tot slachtoffer had gekozen, en hierin zo'n

smaak had gekregen, dat het voor de narcissencultuur nood-
lottig scheen to zuUen worden? Dit werd inderdaad in 1917

aangenomen en men vergeleek dit met enkele analoge gevallen,

die in andere gewassen zijn waargenomen. Er zou dan plotse-

ling een „adaptatie en masse" zijn opgetreden, zoals ook nog
elders in dit tijdschrift (jaarg. 23, bladz. 173) is verkondigd.

Het is echter we] eigenaardig, dat tot dusverre de narcissen

verschoond waren gebleven, ondanks de omstandigheid, dat ze

juist daar werden geplant, waar de grond te veel hyacinthen-

aaltjes bevatte om nog hyacinthen te kunnen telen. Wanneer
we nu van een ,,adaptatie en masse" mochten spreken, dan
zouden we moeten aannemen, dat dit moet hebben plaats ge-

had onder de een of ander kosmiese invloed, die zich over de

gehele lijn, waar deze nematoden voorkwamen, liet gelden en

hen tot verwisseling van gastheer noopte. Indien we echter

met een overgang vanuit de hyacinthen mogen spreken, dan
zou het mij persoonlik zeker veel meer waarschijnlik schijnen,

dat dit in een enkel geval a.h.w. met een stam heeft plaats gehad
en we vanuit deze haard een verspreiding van de besmetting

hebben bekregen. Dit laatste toch is a priori geenszins onmoge-
lik en kan zeer goed hebben plaats gehad. Ik heb getracht

nog door het experiment een nader inzicht te krijgen in deze

kwestie, die voor het nematoden vraagstuk over de gehele we-

reld van het allergrootste belang is, vooral met het oog op een

mogelike vruchtwisseling ter beperking van de schade, door de

nematoden aan land- en tuinbouw berokkend.

Indien we ons nog eens afvragen, wat de experimenten

moeten uitmaken, dan staan we voor het volgende probleem

:

Tylenchus devastatrix tast reeds zeer langen tijd de hyacinthen

aan en is zeer veel in de grond aanwezig, waar ook narcissen

worden geteeld; toch ondervinden de narcissen generlei schade.

Omstreeks het jaar 1910 komt er een ernstige ziekte heersen

in de narcissen, waarvan een nematode de oorzaak blijkt te

zijn, en deze nematode wordt door alle onderzoekers Tylenchus

devastatrix Kiihn genoemd, daar men geen morfologiese verschil-

len hiermee ziet.

Is deze Tylenchus devastatrix van de narcissen nu identiek

met de Tyl. devastatrix van de hyacinten ? Is het een andere

soort ? Of hebben we hier te doen met een ander zgn. biologies

of physiologies ras"? I*

Het is absoluut noodzakelik, dat we goed in het oog houden,

wat we in deze onder een biologies of physiologies ras moeten

verstaan. Waarom had men behoefte aan een onderscheiding
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in dergelike rassen? AlUen omdat de morfologiese kenmerken

geen verschil tooiiden on men toch verschillen meende waar

te nemen in de wyze, waarop dezelfde planten op deze schijn-

baar gelijke nematoden rcageerden.

Hebben wedustwee nematoden-rassen, die morfologies abso-

luut niet verschillen en het ene ras A tast het gewas a en het

andere ras Btast het gewas b aan, terwijl A niet schadelik is

voor het gewas b, en B niet voor a, dan mogen we m.i. deze beide

rassen wel onderscheiden als biologiese rassen. Men bedenke

echter wel, dat we deze namen slechts mogen invoeren om
werkelik bestaande verschillen duidelik te maken, en wanneer

nu deze rassen in elkaar overgaan, d.w.z. de kenmerkende

verschillen verdwijnen, dan hebben vanzelf de biologiese ras-

verschillen ook opgehouden te bestaan en kunnen we ze niet

meer als zodanig van elkaar onderscheiden. We missen dan

immers elke vaste grond onder onze voeten en kunnen zo slechts

op een dwaalspoor geraken. Slechts zo lang er biologiese ver-

schillen aan te tonen zijn, mogen we de nematoden als biolo-

giese rassen onderscheiden en dan nog slechts, zolang er abso-

luut geen morfologies verschil, hoe gering ook, is te constateren.

Al wordt er ook nog zo'n klein morfologies verschil ont-

dekt, dan zijn we verplicht de onderscheiding in physiologiese

rassen onmiddelik te laten varen; geheel ten onrechte wordt

dan ook m.i. op pag. 92, Jaarg. 23 van dit tijdschrift de me-

ning uitgesproken, dat het van enige betekenis zou zijn, of

deze morfologiese verschillen groot, dan wel klein zouden zijn.

Het komt er uitsluitend op aan, of deze morfologiese ver-

schillen werkelik bestaan en constant zijn, terwijl het persoonlik

inzicht hier geheel buiten moet blijven. Als men wil bepalen,

of de gemiddelde grootte van de sporen, of de verhouding tussen

de lengte en breedte van deze, een kenmerk ter onderschei-

ding zal uitmaken, dan dient men voor beide de variatie-breedte

te bepalen en zal dan, bij het meten van een voldoend aantal

exemplaren, vanzelf zien, of hierin een kenmerkend verschil

is gelegen. Het komt dan niet op de grootte, maar op het al

of niet constant aanwezig zijn van het verschil aan, terwijl

het onverschillig is, of dit uitwendig zichtbaar is, of alleen

door een bestudering van de inwendige anatomiese bouw
aan het licht komt. Nu meen ik, dat bij het nematodenonder-
zoek hiermee niet voldoende rekening is gehouden. Men heeft

hier meestal getracht enig verschil te vinden door het meten
van een betrekkelik gering aantal aaltjes. Verder heeft men er

niet voldoende rekening mee gehouden, dat erfelike morfolo-

giese verschillen uiterst klein kunnen zijn, en dan bij voorkeur
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gezocht moeten worden in kenmerken, die geheel onafhankelik

zijn van invloeden van het milieu of van voedingsomstandig-

heden. Als men zich wil bepalen tot het meten van lichaams-

lengte en -breedte, of de verhoudingen van afmetingen, dan
heeft men hier zoveel metingen te doen, dat men a.h.w. auto-

maties voldoende rekening houdt met de variatie-breedte

dezer afmetingen of verhoudingen, indien deze niet vooraf

nauwkeurig is bepaaid. Waar deze bepaling echter ook alleen kan
zijn geschied door het meten van zeer talrijke exemplaren, kan
men dus nooit met een gering aantal metingen volstaan, maar
mete minstens enige honderden exemplaren. Hierop hoop ik

nog in de uitvoeriger bespreking mijner onderzoekingen terug

te komen.
Aannemende, dat er geen morfologiese verschillen te vinden

zijn, dan moeten we andere verschillen aantonen, indien we
rassen willen onderscheiden en dan moeten we om hiertoe

gerechtigd te zijn, het bestaan van ras-verschillen op andere

wijze trachten te bewijzen. Dit kunnen we dan doen door, om
bij ons voorbeeld te blijven, proeven te nemen met een nema-
toden-ras A levende in het gewas a en een ras B, dat thuis

is op het gewas b. We infecteren nu een serie gewassen: a, b,

c, d, e, f, g, enz. met het ras A en een 2e precies gelijkeserie: a,

b, c, d, enz. met het ras B en gaan vervolgens na, of we karak-

teristieke verschillen waarnemen. Hebben we werkelik met
verschillende rassen te doen, dan zullen we b.v. zien, dat in

de eerste serie door het ras A worden aangetast de gewassen

:

a, c, e, g, h, enz. en in de twede serie door het ras B de gewas-

sen: 6, d, /, k, enz. We kunnen nu deze proefnemingen gedu-

rende enige jaren voortzetten om te zien, of deze verschillen

werkelik constant zijn, maar men zal terstond inzien, dat het

noodzakelik is, hier in beide serie's van proeven steeds de beide

oorspronkelike rassen A en B absoluut gescheiden te houden.

Noch met gebruikte aarde, noch met enig gereedschap, noch

met enig plantenmateriaal of op welke wijze ook, mag het

mogelik zijn, dat er ook naar een aaltje van het oorspronke

like ras A in de twede serie, of een aaltje van het ras B in de

eerste serie proeven terechtkomt. Is dit laatste b.v. toch het

geval, dan heeft deze nematode gelegenheid zich te vermenig-

vuldigen, en we zien dan op een gegeven moment het gewas

b in de eerste serie proefplanten aangetast en misschien tevens

de gewassen d, f , k, enz. Ten onrechte menen we nu een overgang

van het ras B, op de gewassen, oorspronkelik alleen aange-

tast door het ras A, te hebben waargenomen, terwijl we inder-

daad slechts hebben te doen met een vermenging van de rassen
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A en B, uit welke populatie we dan a.h.w. door het gebruik van

de voor beide rassen geschikte voedsterplanten, de rassen A
en B weer kiinnen selekteren.

Een niet minder belangrijke vraag, welke we ons bij het

experiment moeten stellen, is: Wanneer mogen we het gewas

a beschouwen als aaiigetast door b.v. het ras B ? We nemen aan,

dat we absoluut aaltjesvrije planten hebben van het gewas

a, en we planten deze in gesteriliseerde aarde, waarbij we elke

besmettingsmogelikheid uitsluiten; hierna infecteren we deze

planten met nematoden van het ras B.

Mogen we nu een overgang van het ras B in het ras A
als bewezen aannemen, als we in het gewas a over enigen tijd

66n, tien of misschien honderd nematoden van het ras B
vinden ?

Dit is m.i. geenszins het geval en dit mogen we alleen aan-

nemen, wanneer we in het gewas a nu dezelfde karakteris-

tieke ziekte-verschijnselen waarnemen, welke het ras A hierin

veroorzaakt. Tenminste als we willen blijven vasthouden aan

de zgn. biologiese rasverschillen, waarvan we oorspronkelik bij

de onderscheiding van de rassen A en B zijn uitgegaan. De
onderscheiding tussen de rassen A en B ligt dus niet hierin,

of ze in dezelfde gewassen worden aangetroffen, maar of, bij

aanwezigheid in hetzelfde gewas, plant en parasiet op dezelfde

wflze op elkaar reageeren.

Deze beginselen hebben me bij mijn proefnemingen geleid.

Een der eerste vereisten voor de proefnemingen was dus
het beschikken over:

le. Onbesmet terrein om op te planten of onbesmet zand
voor de potculturen,

2e. Gezond plantenmateriaal, waarbij in de eerste plaats

hyacinthen en narcissen, absoluut vrij van aaltjes.

3e. Virulent, maar vooral betrouwbaar infectiemateriaal.

Nu brengt juist de zeer biezondere bloembollencultuur mee,
dat het zo uiterst moeilijk is om aan deze drie eisen, die ieder

voor zich een conditio sine qua non vormen, te voldoen. De
cultuur van hetzelfde gewas keert zo snel weer op dezelfde

grond terug, en de teelt van dezelfde gewassen is hier reeds
zo langen tijd achteraan gedreven, dat het zeer moeilik is te

midden van deze cultuur een proefveld op voldoende wijze
blijvend te isoleren, ook als men er in geslaagd is, een betrouw-
baar terrein te vinden. Alleen door zeer zorgvuldig met alle

mogelike infectiebronnen rekening te houden, is dan ook een
proefveld aan te leggen, waarvan de resultaten, voor zover
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dit de zuiverheid van de grond betreft, betrouwbaar zijn. Het
aanleggen van de proefvelden buiten de bloemboUenstreek, waar
aan deze eerste eis gemakkeliker te voldoen zou zijn, is uiterst

bezwaarlik, daar we dan de onschatbare voordelen verbonden
aan de bestudering van de gewassen in hun normale omge-
ving zouden moeten prijs geven.

De grootste moeilikheid ligt echter in het planten-materiaal.

Voor de proefnemingen is het noodzakelik te beschikken over

hyacinthen absoluut vrij van oudziek en narcissen vrij van
aaltjes-ziek. De aaltjes zijn uiterst klein en kunnen binnen

in de bollen voorkomen, zonder dat hiervan uitwendig ook maar
het minste is waar te nemen. De strengste controle op de gehele

partijen, waaruit het proefmateriaal afkomstig is, en op de

grond, waarop ze het laatste jaar hebben gestaan, is dan ook

absoluut noodzakelik om de betrouwbaarheid te kunnen be-

oordelen. Het werken met zeer veel materiaal van dezelfde

oorsprong geeft, als dit voor 100 % zuiver blijkt, de meeste

zekerheid van betrouwbare resultaten. Hiertegenover staat ech-

ter weer, dat het zo moeilik is om grotere proefvelden betrouw-

baar te isoleren.

Verder eist ook het infectie-materiaal een strerige controle

op afkomst. Als infectie-materiaal voor de proefvelden op

grotere schaal, kunnen we slechts gebruik maken van ring-

zieke hyacinthen of aaltjes-zieke narcissen. Wanneer echter

deze aaltjes-zieke narcissen hebben gestaan op land, waarop

ook eens oudzieke hyacinthen stonden, dan is het voorkomen

van een enkel hyacinthen-aaltje, hetzij uitwendig aan de narcis,

hetzij in de bol, geenszins uitgesloten.

Het is dus niet voldoende, dat we gezond materiaal planten

op gezond terrein, maar ook de zieke narcissen, welke als in-

fectie-materiaal zuUen worden gebruikt, moeten ook in hun

afkomst volkomen betrouwbaar zijn.

Een deel der resultaten van mijn proefnemingen wil ik hier

beknopt weergeven en voor meer biezonderheden verwijzen

naar verdere publikatie's.

Om na te gaan of de hyacinthen bij een zeer zware infectie

met narcissenaaltjes ziek zouden worden, werden door mij op

mijn proefveld te Sassenheim (Raaphorst) o.a. geplant een

8-tal bedden hyacinthen in de varieteiten: Gertrude, UInno-

cence, Grand Maitre, Garribaldi, Eegulus, Lord Macauley,

E.W. Baron v. Tuyll. Hofgdrtner Kiihnert. Voor de helft der

bedden werd naast elke hyacinth een stuk van een aaltjeszieke

narcis gelegd en het resultaat was, dat in geen der bedden een

oudzieke hyacinth kon worden geconstateerd ; de gezonde
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narcissen, welke als controle door de bedden waren geplaatst,

werden daarentegen byna zonder uitzondering ziek.

Deze 8 bedden werden geplant in de herfst van 1917, ge-

rooid, opnieuw geplant en geinfecteerd in 1918, en ook in 1919

heb ik hierin nog niet ^in oudzieke hyacinth geconstateerd.

In de herfst van 1919 werden ze voor de derde maal uitge-

plant. I)

De omgekeerde infectie werd o.a. uitgevoerd op een proef-

veld te Lisse, waar werden geplant een 10-tal bedden narcissen

in de varieteiten : Poeticus omatus, Emperor, Sir Watkin, Golden

Spur, King Alfred en Bicolor Victoria. Deze werden wederom

over bepaalde gedeelten sterk besmet met stukken van oud-

zieke hyacinthen, en hier bleken ook de controle hyacinthen

erg ziek, terwijl alle narcissen gezond bleven, behalve in een

bed, dat niet was geinfecteerd. Hierin bleken enkele zieke boUen
aanwezig te zijn en bij nader onderzoek in de moederpartij,

waaruit dit materiaal afkomstig was, bleek deze partij niet

volkomen betrouwbaar te zijn geweest. Ook deze infectie werd

in de herfst van 1917 uitgevoerd, en tot heden is hier de ziekte

beperkt gebleven tot het niet met oudzieke hyacinthen besmette

gedeelte. Hier is echter reeds een duidelik voorbeeld van de

moeilikheden, verbonden aan het verkrijgen van zuiver ma-
teriaal. Ondanks alle genomen voorzorgen was hier, natuurlik

volkomen ter goeder trouw, een vergissing van de leverancier

in het spel en slechts, doordat alles nauwkeurig was geregis-

treerd, kon de oorsprong van de infectie worden bewezen.
Een drietal andere bedden narcissen, bestaande uit 6 ver-

schillende varieteiten, werden op hetzelfde proefveld in

den herfst van 1918 nog eens zwaar besmet met oudzieke
hyacinthen. Hierop waren in 1919 alle controle-hyacinthen

ziek, terwijl in de narcissen geen spoor van de ziekte was te

bespeuren. i)

Tot zover enkele der experimenten op een normaal met zorg
uitgekozen bloembollenveld, zoals dat midden tussen de cul-

tuur ligt en geheel, als in de praktijk wordt behandeld.
Zorgvuldiger isolatie was mogelik op een speciaal ingericht

terrein, waarop de boUen werden geplant in betoncylinder-
mantels, als waarvan regenputten worden gemaakt; dit waren
1 M. hoge cylinder-mantels zonder bodem, met een diameter
van 1.25 M. Ze werden in de grond ingegraven en met zuiver
duinzand gevuld, waardoor de omstandigheden voor de groei

zoveel mogelik normaal waren. De zo verkregen ringen, die

1) Tot Mei 1920 is hierin nog geen ziekte geconstateerd.
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we zullen nummereii van 1— 6, werden op de volgende wijze

beplant en geinfecteerd

:

Ring 1. vlgs. diie elkaar onder hoeken van 60° snijdende

middellijnen werden hierin geplant een aantal aaltjes-zieke

narcissen en in de 6 hierdoor gevormde sectoren werden daarop
gezonde hyacinthen geplant.

Ring 2: vlgs. drie middellijnen als in ring 1 werden oudzieke
hyacinthen geplant en in de hierdoor ontstane sectoren gezon-

de narcissen.

Deze infectie's hadden plaats in de herfst van 1917 en nu
is er noch bij de hyacinthen geplant in ring 1, noch bij de nar-

cissen geplant in ring 2, een zieke bol ontdekt. ^)

In ring 3 en 4 was het zand gelijkmatig besmet met snippers

van zieke bollen en wel in ring 3 met snippers van aaltjes-

zieke narcissen en vervolgens beplant met gezonde hyacinthen,

en in ring 4 met snippers van oudzieke hyacinthen en beplant

met gezonde narcissen. Ook hier waren de geplante hyacin-

then en narcissen in 1919 nog alle gezond. ')

In ring o en 6 werd het zand gelijkmatig besmet als in ring

3 en 4, maar nu werden in beide telkens om de andere hyacin-

then en narcissen geplant. In elke ring stonden ongeveer 50

hyacinthen en 50 narcissen. Het resultaat was, dat in ring 5,

welke was besmet met aaltjes-zieke narcissen, reeds in 1918

alle narcissen ziek werden, terwijl de hyacinthen in 1919 nog
gezond waren. In ring 6 waren omgekeerd in 1918 alle hyacin-

then reeds totaal weg en ook hiervan zijn de narcissen in 1919

nog gezond. ^)

Behahe deze en andere proefnemingen op het veld, zijn

door mij ook een groot aantal potinfectie's uitgevoerd, waar-

bij de infectie's van buitenaf nog beter te weren waren. Hierbij

werden verschillende methode's gevolgd; de infectie had
plaats, hetzij met bolstukken waarin aaltjes ,hetzij met aaltjes

alleen, die, of in de aarde in de pot, of tussen de bolschubben,

of op de bladeren werden gebracht, of met een infectie-spuitje

in de bollen werden ingespoten.

Zo zijn door mij een zeer groot aantal hyacinthen met nar-

cissenaaltjes en een groot aantal narcissen met hj'acinten-

aaltjes besmet ; in alle gevallen was het infectie-resultaat nega-

tief, terwijl de controle infectie's, op een enkele uitzondering

na, steeds positief waren. Hierbij doet zich echter vooral de

vraag voor : wanneer is een hyacinth oudziek geworden ? In heb

nl. dikwijls waargenomen, dat deze als gevolg van een groot

1) Tot Mei 1920 is hierin nog geen ziekte geconstateerd.
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aantal ingespoton narcissenaaltjes zeer sterke draaiingen ver-

toonden en de vaklieden het er heftig oneens over waren,

of deze planten echt oudziek waren (vlgs. velen was het te

erg!). Het eindresultaat was echter, dat de bollen aan het

eind van het jaar niet oudziek bleken en een aantal van

deze bollen het volgende jaar wederom een bloem leverden:

daarentegen was een hyacinth, welke slechts zeer enkele hyacin-

then-aaltjes bevatte, zonder mankeren nog v66r het eind van

het eerste seizoen hopeloos ziek.

Moeten we nu Meruit besluiten, dat de narcissenaaltjes ook

nooit op de hyacinthen zuUen overgaan? Ik acht mij na al

het voorgaande zeker wel gerechtigd om nu, door deze argu-

menten gesteund, te besluiten, dat de ziekte van de narcissen

niet door een adaptatie en masse uit de hyacinthen is

ontstaan. Vooral de omstandigheid, dat het bij zo talrijk her-

haalde pogingen steeds is mislukt om met de narcissen aaltjes

de hyacinthen typies-oudziek te maken, wijst zeer sterk in

dezelfde richting. Al is het niet onmogelik, dat op een bepaald

moment een nematode zich van het ene gewas ook op het an-

dere begeeft (i. c. van hyacinth op narois), het schijnt me min-

der waarschijnlik, dat ze dan zo geheel het vermogen zouden

hebben verloren het oorspronkelike gewas weer aan te tasten.

Dit moge nog duideliker worden na het volgende : Amaryllis

formosissima lijdt in de bollenstreek zeer erg aan het aaltjes-

ziek, zelfs zo, dat er zeer moeilik nog een gezonde partij te

vinden zal zijn. Wanneer we narcissen nu besmetten met de

aaltjes van Amaryllus formosissima, dan worden ze terstond

typies aaltjes-ziek; omgekeerd ook Am. form, door aaltjes

uit de narcissen. Nu is me verder gebleken, dat ook Ismene
calathina wordt aangetast door aaltjes, zo op 't oog volko-

men gelijk aan de andere en narcissen, hiermee op 16 Januarie

1920 geinfecteerd, zijn nu reeds typies ziek geworden,
Omgekeerd was het effect van aaltjes uit Amar. form, op hya-

cinthen negatief , en werden ook Amar. form, niet ziek van hyacin-

then aaltjes, terwijl ten slotte nog blijkt, dat Oalanthus nivalis

erg ziek werd door narcissenaaltjes en zelfs typiese gezwollen
spikkels op de bladeren vertoonde, waarvan bij een besmetting
met hyacinthenaaltjes niets was te bespeuren. We hebben hier

dus al een aantal vertegenwoordigers uit de familie dor Ama-
ryllideae, welke alien terstond werden aangetast door „narcis-

senaaltjes" en tot hcden immuun blijken voor ,,hyacinthen-
aaltjes".

Deze proefnemingen worden voortgezet, maar het wordt hoe
langer hoe moeiliker, hiervoor de vereiste isolatie te verkrijgen;
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steeds wordt het bezwaarliker voor de proefvelden een terrein

te krijgen, waarop, of waarnaast nooit zieke narcissen of nooit

oudzieke hyacinthen hebben gestaan. Ook het verkrijgen van
plantmateriaal, dat nooit met een dergelik perceel in aan-

raking is geweest, wordt steeds lastiger.

In verband met het voorgaande kunnen de volgende waar-
genomen feiten nog van belang zijn. Op een van mijn andere
proefvelden is nl. een bed hyacinthen E. R. Gertrude vanaf 1916

en een ander bed vanaf 1917 blootgesteld aan besmetting met
narcissenaaltjes. Terwijl nu de partij van 1916 in 1919 nog
gezond was, kwamen er in dat jaar in de partij van 1917 abnor-

male bollen voor, welke ziekte-verschijnselen vertoonden, die

het beeld van een oudzieke hyacinth nabij kwamen. Er bevon-

den zich in de bollen aaltjes en het was dus de vraag, of dit

hyacinthen of narcissenaaltjes waren. Hier was het niet louter

een kwestie van het in de bol aanwezig zijn, maar hier waren
een aantal bollen erg beschadigd, al was het beeld niet steeds

typies ondziek. Er moesten dus nu met de in deze hyacinthen

voorkomende aaltjes weer narcissen en hyacinthen afzonderlik

worden besmet; dit is dan ook geschied, zowel op het veld,

als in potcultuur, terwijl op het terrein, waar deze partij gedu-

rende het seizoen 1918/1919 stond, nu afwisselend narcissen

en hyacinthen zijn geplant. Terwijl ik dit schrijf , vertonen nu
in de potculturen de narcissen echte typiese spikkels en er kwa-

men dus in deze hyacinthen echte narcissenaaltjes voor, die,

dit is van veel belang, volkomen het vermogen hadden behouden

om in de narcissen terstcmd de zeer typiese ziekte-verschijnselen

te veroorzaken. De hyacinthen vertonen echter ook reeds

ziekte-verschijnselen, al is het nu nog niet uit te maken, of we
hier met typies ringziek hebben te doen. Na informatie bij den

kweker. die in 1917 deze partij geleverd had als ..gegarandeerd

gezond", bleek me, dat hij niet geheel meer voor de zuiverheid

van de partij durfde in te staan, daar hem was gebleken, dat

ook in de moederpartij van het geleverde bed oudzieke hyacin-

ten voorkwamen.
Waar nu tevens deze partij tot heden de enige was, waarin

ik na infectie met narcissenaaltjes hyacinthen zag te gronde gaan,

is het geenszins uitgesloten, dat zich in dit bed een enkele oud-

zieke hyacinth heeft bevonden. Het moet een zeer licht aange-

taste bol geweest zijn, daar in de zomer van 1918 het niet is

gebleken. Was dit inderdaad het geval, dan is hierdoor het af-

wijkende gedrag t.o.v. alle andere proefpartijen verklaard, en

het voorkomen van narcissen-aaltjes in en aan deze hyacinthen,

die gedurende 2 jaren op zwaar met narcissenaaltjes be-
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smette grond hebben gestaan, is natuurlik niet zozeer te ver-

wondereii. In dit geval zouden we dan te doen hebben met

een gemeenschappelik voorkomen van hyacinthen en narcissen-

aaltjes, waarbij het dan voor de laatsten geraakkeliker is ge-

worden zich in de hyacinthen te blijven nestelen, doordat deze

door de echte hyacinthen-aaltjes ten dele waren verwoest. Bij

de beschreven proefnemingen zijn we dan ook hier door middel

van de experimenten bezig uit dit mengsel van de beide rassen,

de beide rassen te selekteren en het zal mijn streven zijn

na te gaan, of het mogelik zal zijn, beide rassen weer geheel

zuiver hieruit te verkrijgen. Dit dus voor het geval, dat we hier

inderdaad met niet geheel zuiver mateiiaal hebben gewerkt,

wat door het ziek zijn der raoederpartij en het afwijkend gedrag

t.o.v. het bed van 1916, dat geheel dezelfde experimenten

heeft doorgemaakt en uit dezelfde varieteit E.R. Gertrude

bestond, niet onwaarschijnlik is.

Ook echter wanneer mocht blijken, dat de narcissenaaltjes

er op den duur in zouden slagen, zich in de hyacinthen te gaan
nestelen, en hier meer of minder schade aan te-richten dan
de hyacinthen-aaltjes dit reeds veel meer dan 100 jaren

gewoon zijn te doen, dan is hiermee nog geenszins de iden-

titeit met de hyacinthen-aaltjes vastgesteld, zolang deze laat-

ste niet even gerede de narcissen aantasten en beide rassen in

narcissen en hyacinthen dezelfde karakteristieke ziekteverschijn-

selen opwekken.
Daar ik tot mijn spyt hier niet de voUedige waargenomen

feiten en getallen, bij mijn proefnemingen in deze riohting

verkregen, kan geven, is het niet mogelik door deze korte

beschrijving der algemene resultaten, de betekenis hiervan

geheel duidelik te maken. Ik meen echter voldoende argumen-
ten te hebben aangevoerd, om het zo goed als zeker te maken,
dat we hier met twee verschillende aaltjes-rassen hebben te doen.
Indien het me mocht gelukken ook een morfologies verschil

tussen beide rassen aan te tonen, dan zullen we zeker aan
deze beide rassen een afzonderlike naam moeten geven, waartoe
we echter m. i. ook reeds op grond van de hierboven aangetoon-
de biologiese verschillen, volkomen gerechtigd zijn.

(Wordt vervolgd.) E. van Slogteren.
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VERKLARING DER PLATEN.

Plaat VI.

Fig. 1. E. N. King Alfred, gefotografeerd 22/4 1919. Een zgn. „spik-
kelplant." (Zie pag. 121.) Op de bladeren zijnhier en daar „spikkels"
zichtbaar, terwijl de bol nu nog volkomen gezond is.

Fig. 2. Narc. Emperor, foto 22 April 1919. Een zgn. „draaier", (zie

pag. 121). De bladeren vertonen behalve de typiese spikkels ook
duidelike misvormingen door het aaltjesziek. 2 bloemen zijn slecht
ontwikkeld en later dan een normale bloem, die reeds is afgeplukt.
De boUen waren reeds in het voorgaande groeiseizoen ziek en ver-
tonen op doorsnede een beeld als de dwarsdoorsneden op plaat VII
fig. 3 en 4.

Plaat VII.

Fig. 1. Narc. Springglory, foto 10 Sept. 1918. Aaltjes-zieke bol,

welke tot dit tijdstip droog is bewaard. Bij de wortelkrans zijn

de aaltjes als witte vlokjes zichtbaar. Ze hebben voor een deel de
bol, welke tot rotting overgaat, verlaten en bevinden zich nu in
kleine kluwentjes in sohijndode toestand aan de buitenkant van
de bol.

Fig. 2. Narc. Springgloby, foto 10 Sept. 1918. Aaltjeszieke bol als

in fig. 5 overlangs doorgesneden. Ook hier zijn aan het onderste
gedeelte van de bol hier en daar de aaltjes als witte vlokjes zichtbaar.

Fig. 3 en 4. Narc. Emperor, foto's 12 Dec. 1917, dwarsdoorsneden
van boUen welke niet zijn geplant, maar droog zijn bewaard. In
de donker gekleurde gedeelten van de boUen bevinden zich zeer
veel aaltjes.



VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING DER
NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE VEREENIGING

TE UTRECHT OP 9 APRIL 1920.

De Voorzitter deelt een en ander mede over het Tijdschrift

over Plantenziekten. Dit is thans een maandblad geworden

en het voornemen bestaat, er ook geregeld mededeelingen in

op te nemen van den Phytopathologischen Dienst. Van de eerste

aflevering in 1920 is een groote oplaag gedrukt en in een propa-

ganda-circulaire, die op ruime schaal verspreid is, is daarop de

aandacht gevestigd. Dit heeft ten gevolge gehad een stijging

van het ledental, n.l. van 418 tot 467, maar een veel grootere

toename zou noodig zijn om slechts de gemaakte onkosten te

dekken. Ook het aantal donateurs klom van 87 tot 97, als gevolg

van een schrijven, door den voorzitter tot een groot aantal per-

sonen gericht. Dank zij de bemoeiingen van den Heer Lindeman,
is ook de opbrengst van de advertentien op den omslag zeer

toegenomen. Maar, niettegenstaande dit alles, zal de Phyto-

pathologische Vereeniging, wegens de geweldige stijging der

prijzen van druk en papier, voor een aanzienlijk tekort komen
te staan, indien de contributie niet wordt verhoogd; ook 1919

heeft reeds een belangijk tekort opgeleverd. Daarom stelt

het Bestuur voor, de jaarlijksche bijdrage der leden te bepalen

op drie gulden, maar den duurtebijslag te doen vervallen.

Niemand verlangt over dit voorstel het woord ; het wordt
met algemeene stemmen aangenomen,

Hierop worden de aftredende bestuursleden, de Heeren
DR. H. J. Calkoen en prof. A. M. Sprenger, bij schriftelijke

stemming herkozen; zij verklaren beiden, de benoeming aan te

nemen.
De rekening en verantwoording van den Penningmeester over

1919, reeds voorloopig door het Bestuur goedgekeurd, wordt
nagezien en in orde bevonden door de Heeren Hesselink en
Lamfers. Den Penningmeester wordt dank betuigd voor het
nauwkeurig beheer.

Hierop komt aan de orde de begrooting voor 1920. Het door
den Penningmeester gemaakte ontwerp wordt onveranderd goed-
gekeurd als volgt:
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ONTVANGSTEN.
Bijdragen van Donateurs f 560.

—

Bijdragen van Leden „ 1380.

—

f 1940.—
UITGAVEN,

Nadeelig saldo 1919 , f 236.034-

Bijdrage Ned. Landhuishoudk. Congres „ 5.

—

Schrijf- en driikwerk „ 50.

—

Bestuursonkost«n
,, 150.

—

Beschikbaar voor het Tijdschrift „ 1498.96^

f 1940.—
Voor het Tijdschrift geeft de Penningmeester het volgende

overzicht

:

ONTVANGSTEN.
Opbrengst advertentien f 900.

—

Opbrengst abonnementen „ 100.—
Opbrengst ruilexemplaren „ 275.

—

Bijdrage uit de kas „ 1498. 96|

f 2773.96^
UITGAVEN.

Honoraria f 300.

—

Druk- en verzendingskosten „ 2373. 96|
Onvoorzien „ 100.

—

f 2773.961

De Voorzitter wijst er op, dat derhalve de 12 afleveringen

van het Tijdschrift dit jaar niet meer mogen kosten dan
f 2773.96^. Nu zijn echter de beide eerste afleveringen reeds

bijzonder kostbaar geweest, zoodat de overige, althans ten deele,

zeer klein zuUen moeten worden. Alleen bij een ze^r sterke toe-

neming van het aantal leden — en liefst ook van dat der dona-

teurs — zou dit nog beter kunnen worden; ook om deze reden

blijft dus ruimere verspreiding van het Tijdschrift gewenscht.

Bij de rondvraag zegt de Heer Van Poeteren dat, naar zijn

meening, het wellicht beter ware geweest, 6 afleveringen per

jaar te blijven geven in plaats van 12. In elk geval acht hij

het niet gewenscht, enkele zeer groote en overigens alleen zeer

kleine afleveringen te doen verschijnen. Mogelijk zouden bij v.

zijn — met het oog op de kosten — 8 van 1 vel druks en 4 van

1| vel. De redactie dient er voorts naar te streven, de artikelen
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ill het Tydschrift tot een bepaalden omvang te beperken, zoo-

dat er ruimte genoeg overblijft voor kleine mededeelingen van

actueel belang. De Phytopathologische Vereeniging moet z.i.

niet in de eerste plaats de wetenschap der phytopathologie

bevorderen, maar haar populariseeren, d.w.z. nader brengentot

de practici. Vroeger was het Tijdschrift nagenoeg de eenige

gelegenheid tot publicatie van wetenschappelijke stukken, op

phytopathologisch gebied, maar thans bestaan daartoe ook de

„Mededeelingen der Landbouwhoogeschool" en de uitgaven van

den Phytopathologischen Dienst.

De Heer Speenger acht toch ook wel van belang de bevor-

dering der phytopathologie in het algemeen en de plaatsing

van meer uitgebreide, wetenschappelijke stukken. Twaalf af-

leveringen per jaar acht hij beter dan zes.

D3 Heer Ritzema Bos zegt, als redacteur van het Tijdschrift,

dat hij zich ten zeerste houdt aanbevolen voor de toezending

van veel kleine stukjes, die populariseering der phytopathologie

bedoelen; tot nog toe mocht hij er nog maar weinig ontvangen.

Vooral ook zou hij zeer prijs stellen op kleine opstellen, die niet

altijd onmiddellijk behoeven geplaatst te worden. Verder wijst

hij op de wenschelijkheid,in het Tijdschrift ook meer wetenschap-

pelijke stukken op tenemen. Er worden ook phytopathologische

onderzoekingen gedaan door personen, die niet aan de Landbouw-
hoogeschool of aan den Phytopathologischen Dienst zijnverbon-

den, en dus hunne onderzoekingen niet in de uitgaven van deze

instellingen kunnen publiceeren.

De Heer Volkersz meent, dat we eerst eens een paar jaar

moeten afwachten, hoe de nieuwe inrichting van het Tijdschrift

voldoet.

De Voorzitter merkt op, dat dit jaar geldelijk een abnormaal
jaar is, wegens de dure propaganda. Het volgende zal, hopen we,

meer normaal zijn en dan zulleri de afleveringen van het Tijd-

schrift ook regelmatiger kunnen worden.
De Heer Lindeman betoogtde wenschelijkheid vansamenwer-

king tusschen de Redactie en den Phytopathologischen Dienst.

De Heer Hesselink vraagt of het niet mogelijk zou zijn,

de geschriften van den Phytopathologischen Dienst niet in het
Tijdschrift over te nemen, maar ze, met het Tijdschrift, aan de
leden te zenden. Hij stelt voor, aan de Regeering te verzoeken,
de daartoe noodige exemplaren kosteloos beschikbaar te stellen.

Het doel, met de uitgaaf dier geschriften beoogd, n.l. bevorde-
ring van den bloei van land- en tuinbouw door ze onder het oog
te brengen van een zoo groot mogelijk aantal belangstellenden,
zal daardoor des te beter bereikt worden.
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Na eenige bespreking wordt besloten, aan het Bestuur op te

dragen, een verzoek in dezen geest tot den Minister terichten.
Hierop wordt de vergadering gesloten.

HET MUSEUM VAN HET STAATSBOSCHBEHEER.
Nagenoeg alle aanwezigen brachten daarna een bezoek aan

het nieuwe museum van het Staatsboschbeheer, Museumlaan 2.

Zij warden daar rondgeleid door den Heer Vax Dissel, die hun,
evenals de Heeren Hesselixk en Van Harencarspel, vele

toelichtingen verstrekte.

Het museum beslaat de benedenverdieping van een groot
gebouw in het Hoogelandsche Park; daarbovenzijn de bureau's
van het Staatsboschbeheer gevestigd. Het bestaat uit vier in

elkaar loopende vertrekken, terwijl ook in de hal, die toegang
geeft tot het gebouw, een en ander is ten toon gesteld. Al dade-
lijk bij het binnentreden ziet men hier eenige insectaria met
levende insekten, die voor verschillende houtgewassen schade-

lijk zijn, en daarboven opgezette exemplaren in hun verschil-

lende ontwikkelingstoestanden. Het is hier de plaats niet cm
het geheele museum nauwkeurig te beschrijven; we willen dus
volstaan met een vluchtig overzicht en alleen lets langer ver-

wijlen bij die voorwerpen, welke meer in 't bijzonder de belang-

stelling van den phytopatholoog moeten wekken.
Behalve de genoemde insectaria, vinden we in de hal o.a.

een groot aantal foto's van de Staatsbosschen en -ontginningen,

waaronder vooral de aandacht trekken talrijke diapositieven

in natuurlijke kleuren, die bij electrische verlichting bezichtigd

kunnen worden.
Het eerste vertrek, links van den ingang, bevat hoofdzakelijk

kaarten en grafische voorstellingen, o.a. een kaart van Neder-

land, waarop de uitvoering is aangegeven- van de Nood-bosch-
wet, die in de afgeJoopen jaren zooveel mooie bosschen en lanen

heeft doen behouden blijven, en een grafiek, die de verhouding

tusschen het staats- en het particulier boschbezit in de Euro-

peesche landen weergeeft; hoewel het domein van het Ne-

derlandsche Staatsboschbeheer zich van 12.800 H.A. in 1899

tot ongeveer 28.000 H.A. in 1919 heeft uitgebreid, blijkt Meruit

toch, dat ons staatsboschbezit, vergeleken met dat in vele andere

landen, nog slechts een zeer bescheiden plaats inneemt. Ook
hier vinden we weer gekleurde diapositieven met electrische

verlichting. alsmede twee revolverstereoskopen, de eene met
foto's van het staatsbosch- en ontginningsbedrijf, de andere

met prachtige opnamen uit het vogelleven van den bekenden

vogelfotograaf Burdet. Op een tafel liggen verschiUende uit-
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gaveii van het Staatsboschbeheer, o.a. de verschillende „Vlug-

8chriften" over insekten, schadelijk voor naaldhout (Dennen-

scheerder, Nonvlinder, enz.) en „Brochures" over „het Staats-

boschbeheer en de Staatshulp bij de ontginning van woeste

gemeentegronden" en over „de beteekenis van de herkomst van

grove-dennenzaad voor onzen boschbouw" ; deze zijn, op franco

aanvrage, kosteJoos verkrijgbaar bij de Inspectie van het

Staatsboschbeheer te Utrecht.

Het tweede vertrek is gewijd aan de boschbescherming, een

woord, dat, gelukkig, door ons Staatsboschbeheer in zeer ruime

beteekenis wordt opgevat; want niet alleen bosschen, maar ook

allerlei andere terreinen van natuurhistorische beteekenis wor-

den krachtig beschermd. We vinden hier vooreerst fraai opgezette

exemplaren van nagenoeg alle zoogdieren en vogels, die voor

het bosch van eenig belang zijn, alsmede vertegenwoordigers

van onze duin-, strand- en weidevogels. Ten deele zijn deze ver-

eenigd tot natuurlijke groepen, zooals : een moervos met jongen;

een hermelijntje, dat een konijn aanvalt; enz. Maar de „clou"

van dit alles wordt wel gevormd door een prachtig diorama,

waarvan de achtergrond door Koekkoek is geschilderd, en dat

een duinlandschap voorstelt met talrijke strand- en duin vogels.

In 't algemeen wordt door het Staatsboschbeheer terecht veel

werk gemaakt van vogelbescherming ; in het vierde vertrek

vestigen voederstandaards en nestkastjes voor de holenbroe-

ders onder de zangvogels, die voor den boschbouw van zoo on-

berekenbaar veel nut zijn door het verdelgen van schadelijke

insekten, daarop nog eens de aandacht.

Van die voor naald- of loofhout schadelijke en ook van de

nuttige insekten zijn in hetzelfde vertrek rijke verzamelingen

aanwezig; we zien er doozen met de verschillende soorten in

al hun ontwikkelingstoestanden, met de vraatstukken, die de

aangerichte schade vertoonen, en ook met de parasieten der

schadelijke insekten die aan hun al te sterke vermeerdering

dikwijls paal en perk stellen; ook foto's van de aangerichte

yerwoestingen. Voorts is er een kast met voor den boschbouw
schadelijke zwammen.
En dan, aan 66n der kolommen, treffen wij er een reeks

prachtige foto's aan van het landschap en den plantengroei

der zandverstuivingen bij Kootwijk, terwijl een dergelijke reeks

aan een andere kolom ons er een denkbeeld van geeft, hoe die-

zelfde terreinen er na de bebossching gaan uitzien. Alleen reeds

deze beide reeksen zouden voldoende zijn, zoo wij daaraan nog
mochten twijfelen, om ons te overtuigen van het groote nut
der instelling, waartoe dit museum behoort.
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De derde museumzaal is gewijd aan de kennis van den Neder-
landschen bodem en zijn ontstaan, in het bijzonder van het

diluvium, waarop de meeste bosschen voorkomen. Aan de wan-
den zien we platen en kaarten, die aangeven, van waar de naar

ons land vervoerde steensoorten afkomstig zijn: die van Zui-

delijke afkomst door de groote rivieren, die van Noordschen
oorsprong in een of meer ijstijden door het landijs aangebracht;

in het midden glazen kasten met een verzameling schelpen,

grondsoorten en gesteenten, deze laatsten zoowel in den oor-

spronkelijken vorm als in verschillende toestanden van verwee-

ring. En voor een venster een reeks bakken met glazen deksel,

waarin bodemprofielen van gronden, die voor het Staatsbosch-

beheer van bijzonder belang zijn: woeste gronden van goede

en slechte hoedanigheid, boschgronden die in goede, en andere

die in slechte conditie verkeeren; ook van gronden voor en na
het toepassen van verschillende methoden tot bodemverbe-
tering.

Het vierde en laatste vertrek is dat der boschexploitatie : we
zien er fraaie stamstukken en schijven van verschillende hout-

soorten; een serie verkleinde modellen van „meilers" voor het

branden van houtskool; een model van een arbeiderswoning —
tevens kleine boerderij — zooals ze aan de vaste arbeiders

van dit staatsbedrijf tegen zeer matigen prijs worden verhuurd,

en nog verschillende andere zaken, waarvan we alleen nog wil-

len noemen een model van de eestinrichting, door het Staats-

boschbeheergesticht voor het drogen van dennekegels, waardoor

voornamelijk van de Grove Den inheemsch zaad gewonnen
wordt van uitstekende kwaliteit, dat althans voor onze gronden

de buitenlandsche zaden verre overtreft (zie de bovengenoemde

brochure).

Met dit korte overzicht moeten we, met het oog op de beschik-

bare ruimte, volstaan. Moge het voldoende zijn om velen onzer

lezers aan te sporen tot een bezoek aan dit hoogst belangwek-

kende museum. Het is voor het publiek kosteloos geopend op

Woensdag en Zaterdag van tien tot half vier en bovendien

den eersfen Zondag van elke maand van een uur tot half vier.

H. W. H.



OVER HET BESTRIJDEN VAN DEN NONVLINDER.
(Liparis monacha.)

Begin Augustus 1919 werden op het Loo enkele nonvlinders

waargenomen in een 40—80 jarig grove dennenbosch. Bij nader

onderzoek bleek, dat de vlinders voorkwamen over eene opper-

vlakte van ± 100 H.A. en dat hun aantal met den dag grooter

werd. Het terrein was scherp begrensd. Het Koninklijk Park

grenst direct aan de Oostzijde aan het besmette terrein; een

houten raster met een 3 Meter breeden weg is de scheiding;

het bestand is even oud en toch kwamen in het Kon. Park

slechts sporadisch nonvlinders voor.

Poppen waren aan de stammen in massa aanwezig, zoodat

men dus niet met een zwerm te doen had, die van elders was

komen aanvliegen.

Er werd besloten tot vangen en verzamelen van de vlinders

over te gaan. Een 100 tal schoolgaande kinderen, die juist nog

vacantie hadden, werden voor dit doel aangenomen, Zij werden

in verschillende ploegen van 10 a 15, steeds onder geleide en

toezicht, alle richtingen uitgezonden en al spoedig raakten zij

met het werk vertrouwd.

Er werd premie betaald voor rupsen, poppen en vrouwelijke

vlinders, de mannetjes werden zooveel mogelijk doodgedrukt.

De mannetjes waren steeds zeer beweeglijk en vlogen bij de min-

ste verontrusting weg, terwijl de vrouwelijke vlinders zich bijna

steeds met de hand van den stam lieten pakken. Het najagen

der rondvliegende mannetjes ging met veel tijdverlies gepaard;

in dit tijdsverloop konden meer zittende vrouwelijke vlinders

gevangen worden; vandaar dat voor de mannnetjes geen

premie betaald werd.

Het was een bezwaar, dat sommige vlinders en poppen wel

wat hoog aan den stam zaten; hiervoor werden een aantal

zoogen. „vliegenklappers" (bestaande uit een houten steel van

i 25 c.M. lengte, aan welks uiteinde fijne staaldraadjes in

waaiervorm zijn uitgespreid) aan lange stokken gebonden;
aldus konden ook de hoog zittende exemplaren gemakkelijk
gevangen worden. Veel hooger dan 4 a 5 meter zaten zij

meestal niet, de poppen konden voor het meerendeel zonder
stok verzameld worden. De ijver en handigheid, welke de
zoekers aan den dag legden, liepen nogal uiteen; er waren er

die per dag ± 400 poppen en vlinders verzamelden, doch ook,
die er slechts een twintigtal bemachtigden. Voor elke rups,

pop of vrouwelijke vlinder werd % cent betaald.
Op 1 1 Augustus werd met dit verzamelen begonnen ; de vlin-
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ders vertoonden zich intusschen in steeds grooter getal; ook in

de reeds afgezochte gedeelten kwamen telkens weer vlinders voor,

hier werd dan weder opnieuw begonnen. De poppen zaten soms
ver achter de schors verborgen, zoodat alleen ervaren zoekers

deze vonden. Ook teekenden de vlinders zich niet altijd even
duidelijk tegen de schors der boomen af: er kwamen pikzwarte

exemplaren (var eremita) voor.

Na 5 dagen ver/iamelen werd het verdwijnen der vlinders merk-
baar; het popstadium duurt 2 a 3 weken, terwijl de vlinder,

naargelang het eierenleggen geschied is, ongeveer 2 weken oud
wordt. Bij het lichten met een carbidlantaarn tusschen 10 en

12 uur 's avonds, werden voortdurend vlinders waargenomen;
het waren meest mannetjes, welke even op het licht aankwamen
om spoedig weer te verdwijnen. Van vangen op deze wijze was
bijna geen sprake; het maken van vuren met het doel de vlin-

ders zich hierin te laten doodvliegen, had hier weinig resultaat.

In 't Spelderhold bij Beekbergen had dit wel eenig resultaat,

naar mij dit door een adj. Opzichter der Heide-Mij werd
medegedeeld. De wijfjes zaten riistig tegen de stammen en lie-

ten zich zonder eenige beweging te vertoonen door de lantaarn

beschijnen.

Uit tweehonderd poppen, verzameld uit verschillende ge-

deelten van het besmette terrein, kreeg ik 54 mannelijke vlinders,

109 vrouwelijke vlinders, 16 sluipwespen (Ichneumon flavatorius

Grav en Pimpla instigator F), 7 sluipvliegcocons, terwijl er

14 verdroogd waren of door schimmelziekten waren aangetast,

Het aantal uitgekomen mannetjes bedroeg dus 27%, dat

der wijfjes 55%. Bij een plaag in Beieren in 1890 kwamen in door-

snede 70% mannetjes voor, en in den regel schijnen de mannetjes

overwegend te zijn. In 1919 was er hier een uitzondering.

Ook bij het verzamelen bleek, dat de vrouwelijke vlinders de

overhand hadden. Bij onderzoek bleek, dat elke vlinder gemid-

deld 100 eieren bij zich had. (Grootste getal 184, kleinste 62).

In het tijdvak van 11—20 Augustus werden in 't geheel verza-

meld ± 84.000 vrouwelijke vlinders en poppen. De rupsen,

die werden verzameld, blijven maar buiten beschouwing, daar

dit aantal gering was. Het aantal poppen kan gerust op onge-

veer de helft geschat worden, ongeveer dus 40.000. Laten wij

aannemen dat daarvan 55 % vrouwelijke vlinders opleveren;

dat zou dus een aantal van 22.000 geven. In totaal zijn dus

verdelgd ongeveer 44.000 -f 22.000 = 66.000 vrouwelijke vlinders,

die i: 6| millioen eieren gelegd konden hebben, wanneer men
althans aanneemt, dat alle vlinders bevrucht waren. De kosten

bedroegen ongeveer f 650.- hetgeen neerkwam per H.A. op
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f 6,50. een dus nog niet zoo hoog bedrag. De dennen hebben

tot dusver nog niets te lijden gehad. Ik veronderstel dat dit reeds

hat tweede jaar van optreden was. Wanneer deze vermeerdering

over 't hoofd gezien was (hetgeen heel licht had kunnen ge-

beuren), zouden onder gunstige omstandigheden dit jaar (1920)

de boomen veel te lijden gehad hebben en zouden de bestrij-

dingskosten z66r veel hooger geweest zijn. Tot nu toe, 10 Mei,

heb ik nog geen rupsen waargenomen. Het weer was echter de

laatste 3 weken slecht, zoodat de vreterij nog beginnen kan.

Het Loo, 10 Mei 1920. J. F. Vogel.

NASCHRIFT.

Dat het wegvangen der vlinders van nut is geweest, begin

ik iederen dag sterker te gelooven, daar ik op het door mij bedoelde

terrein nog slechts een rupsje heb waargenomen en overal ter

dege aan myne oogen den kost heb gegeven.

Te Beekbergen komt de nonrups voor in een 15 ^ 20 H.A. groot,

pas ontgonnen 2 jarig grove dennenbosch. Met 20 tallen zit-

ten de rupsen soms aan een dennetje. Ook 5 jarige grove dennen
schudde ik ze met 20 tegelijk uit. De berkensingels zijn ook reeds

aangetast; 't is ongelooflijk, hoe die 3 a 4 mM. lange rupsjes

de bladeren uitvreten. De kultuur grenst ten Zuiden en ten Wes-
ten aan oude grove dennenbestanden ; vermoedelijk zijn zij

van daar overgewaaid. Het terrein is reeds omgraven door grep-

pels, waarin ze reeds aan te treffen zijn.

In mijn opstel besloot ik maar zoo, dat 66000 vrouwelijke

vlinders ± 6^ millioen eieren kunnen leveren. Ik heb er later

aan getwyfeld, of dit wel het geval kon zijn, wanneer het aantal

mannetjes slechts de helft van het aantal wijfjes bedroeg;
immers wordt veelal aangenomen, dat van de meeste insekten de

mannetjes slechts eenmaal paren en daarna sterven. Ik ben eens

aan 't zoeken gegaan, en vond in Hesse und Doflein, „Tierbau
und Tierleben", deel II, biz. 471: „dass ein Mannchen mehrere
Weibchen begattete, wurde bei Hemiptera, Lepidoptera (Bom-
byx, Saturniden u.8.w.)festgestellt. Bei Schmetterlingen geniigt

jedenfalls nach meinen Beobachtungen einmalige Begattung zur

Befruchtung samtlicher Eier." Ook Escherich, „Forstinsekten
Mitteleuropa's," erster Band, biz. 122, spreekt zich in gelijken

zin uit.

Ik meen derhalve te mogen aannemen, dat ook wanneer
er van nonvlinders slechts half zooveel mannetjes zijn als wijfjes,

toch ongeveer alle wijfjes kunnen worden bevrucht.

Het Loo, 19 Mei 1920. J. F. Vogel.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTENKUNDIGE)
VEREENIGING EN KRIIDKUNDIG GENOOTSCHAP DODONAEATE GENT.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — 6e Aflevering — Juni 1930

(Afzonderlijk verJcrijgbaar als Mededeeling

no. 11 van den Phytopathologischen Dienst.)

PLANTENZIEKTEN, WAARMEDE REKENING MOET
WORDEN GEHOUDEN BIJ DE VELDKEURING.

INLEIDING.

Al meermalen is van verschillende zijden aangedrongen op
de samenstelling eener brochure ten dienste van keurmeesters

en practici, waarin een overzicht wordt gegeven van de ziekten,

waarop bij de veldkeuring moet worden gelet. Als aanvulling

van de Verslagen en mededeelingen van den Phytopatholo-

gischen Dienst No 6, waarin de ziekten der aardappelen worden
beschreven, welke met het pootgoed worden overgebracht,

verschijnt nu deze mededeeling, waarin de ziekten der granen,

peulvruchten enz. worden behandeld. Om een te groote

uitbreiding te voorkomen, zijn alleen de ziekteverschijnselen

beschreven, zooals zij zich op het veld tijdens de keuring voor-

doen, terwijl, voor zoover mogelijk, bij iedere ziekte de bestrij-

dingswijze is opgegeven. Aan het eind zijn enkele ziekten op-

genomen, waarvan nog niet voldoende bekend is, welken in-

vloed zij hebben op de qualiteit van het zaaizaad, maar
waaraan het toch voorloopig wenschelijk geacht wordt, bij de

keuring aandacht te schenken. Getracht zal worden hierom-

trent meerdere zekerheid te verkrijgen.

Ziekten en beschadigingen als het moederkoren der rogge,

aantasting door erwtenkevers en dergelijken zijn achterwege

gelaten, omdat deze geconstateerd kunnen worden bij de mon-
sterkeuringen. Evenzoo de beschrijving van de verschillende

roestsoorten, omdat hiermede bij de veldkeuring slechts in

zooverre rekening behoeft te worden gehouden, als zij van in-

vloed zijn op den stand van het gewas.



I. ZIEKTEN DER GRANEN.

Tarwesteenbrand. (Tilletia tritici).

Reeds in Juni kiinnen de aangetaate aren herkend worden.

Zezijn lauger gerekt dan de ge/onde aren (zie plaat VIII fig. I en

2). De kleur is min of meer blauwachtig. Bij het afrijpenvan

het graan zijn ze gemakkelijker op te merken. Terwijl de gezon-

de aren zich buigen, blijven de zieke, doordat ze liQliter zijn,

meer overeind staan. De kafjes staan ook verder uiteen, waar-

door de brandaar breeder lijkt dan de normale. De brandplanten

zijn korter dan de gezonde, zoodat men bij hot bezichtigen

van het veld niet over het gewas, maar in het gewas moet zien.

Typisch is ook, dat de brandareii vatbaarder zijn voor roest

dan de gezonde. Tusschen do kafjes van de brandaren bemerkt

men heel vaak de geelachtige sporenhoopjes van de roest;

evenzoo op de bladeren.

Gerstesteenbrand. (Ustilago tecta Hordei).

Deze wordt vaak verward met don gerstestuifbrand, maar
een kenmerkend onderscheid is, dat bij den gerstesteenbrand

de sporen omsloten blijven door een doorschijnend vlies, bij

de stuifbrand niet. De steenbrandaren blijven gewoonlijk eenigs-

zins in de bovenste bladscheeden zitten, Kafjes en naalden zijn

ook vaak aangetast en de laatste vertoonen dikwijls krommingen.

(plaat VIII fig. 3).

Tarwestuifbrand. (Ustilago tritici).

De stuifbrandaren worden zichtbaar tijdens het bloeien der

tarwe. De zieke aren hebben weinig ontwikkelde kafjes. De
brandsporen komen vrij tusschen de kafjes te liggen en kunnen
dus zeergemakkelijk verstuiven (plaat VIII fig. 4).Tijdens de keu-

ri ng zijn de stuifbrandaren meestal al verstoven. Er zijn dan
niels anders dan kale aarspillen overgebleven. Tegen het rijpen

staan deze boven het gewas uit. Door er dan over heen te zien

zijn ze gemakkelijk op te merken, vooral wanneer het gewas
eenigszins gelegerd is.

Gerstestuifbrand. (Ustilago nuda Hordei).

In onderscheid met den gerstesteenbrand, welke welbedek-
te brand wordt genoemd, geeft men deze brandsoort wel den
naam van naakte brand. Tijdens den bloei der gerst komen
de stuifbrandaren uit de bladscheeden te voorschijn. Soms wor-
den ze aan den top een tijdje vastgehouden. De kafjes zijn

weinig ontwikkeld. Zijn de brandsporen verstoven dan vallen

de kafjes, kafnaalden en zijassen van de aar af en blijven er

niets dan bijna kale aarspillen over (plaat VIII, fig. 5, 6 en 7).
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Deze steken even als de door stuifbrand aangetaste tarwearen
tegen het rijpen boven het gezonde gewas uit. De stuifbrand-

aren kuniien nog wel eens worden aangezien voor aren, waar-
aan vogels gepikt hebben. Het verschil ligt echter hierin,

dat bij vogelvreterij geen zwart aanwezig is op de plaats, waar
de aartjes aan de aarspil bevestigd waren, terwijl dit bij

verstoven brandaren wel het geval is.

Haverstuifbrand. (Ustilago Avenae).

Deze brandsoort treedt ook op tijdens het bloeien der ha-

ver. Aanvankelijk is de zwarte brandmassa nog door een dun
vlies omsloten, dat echter spoedig barst, waardoor de spo-

ren vrij komen te liggen en gemakkelijk verstuiven. Bij sterke

aantasting zijn de kafjes slechts weinig ontwikkeld en vallen

weldra af. De brandpluimen zijn gewoonlijk gedrongen van
vorm.

Ofschoon deze ziekte uiterlijk veel overeenkornst ver-

toont met den stuifbrand van tarwe en gerst, komt zij toch in

werkelijkheid niet daarmede, maar met den steenbrand overeen.

De zwam, die haar veroorzaakt, heeft dezelfde levenswijze als

die van den steenbrand, zoodat de bestrijding ook op dezelf-

de grondslagen berust.

Roggestengelbrand. (Urocystis occulta).

Bij deze aantasting treft men op versehillende deelen van
de plant kortere en langere zwarte streepvormige opzwellingen

aan (plaat IX fig. 3). Deze opzwellingen komen het meest voor op
het bovenste halmgedeelte, maar ook kunnen ze op de blade-

ren en de kafjes optreden. De halmen knikken op de aangetaste-

plaats gemakkelijk (plaat IX fig. 4). Doordatniet genoeg voed-

seltoevoer kan plaats hebben naar de korrels. kunnen deze zich

niet voldoende ontwikkelen. Soms eok kan de zwam in den

bloemaanleg woekeren. De korrels veranderen dan in een

zwarte sporenmassa. Deze aantasting komt slechts zelden voor.

Ook tarwe wordt enkele malen door stengelbrand aangetast.

Bestrijding der brandziekten.

Steenbrand van tarwe en gerst. Het meest en met succes ge-

bruikte middel tegen deze ziekte is kopervitriool.

Voor 1 H.L. graan wordt 200 gram opgelost in 2\ L. water

met welke oplossing de graanhoop zoolang wordt omgeschept,

dat men er van verzekerd kan zijn, dat alle korrels zijn be-

vochtigd (ongeveer een kwartier lang).

Andere gebruikelijke middelen zijn Uspulun en formaline.

In Duitschland beeft men goede resultaten met Uspulun ver-

kregen. Volgens voorschrift moet het graan eerst in water

ondergedompeld worden omdat de brandkorrels (plaat IX fig.
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1 en 2) verwyderd kunnen worden; daarna wordt het graan

omgeschept met ^ % Uspulun oplossing. Per 100 K.O. graan

wordt 10 L. oplossing gebruikt. Na de behandeling het graan

op een vooraf schoongemaakte plek uitspreiden ter droging.

Een tweede aangegeveii methode is het graan gedurende 1 uur

onder te dompelen in een ^% Uspulunoplossing

.

Het gebruik van formaline is minder aan te bevelen, aan-

gezien het meermalen gebleken is, dat na langtiurig staan deze

vloeistof niet meer de vereischte sterkte had behouden.

Stuifbrand van tarwe en gerst. Aangezien de veroorzaker van

deze ziekte zich binnen in de korrels bevindt, kunnen geen

uitwendig werkende middelen worden aangewend. Er wordt

gebruik gemaakt van warm water. Eerst wordt het graan

gedurende 1| uur geweekt in koud water, daarna laat men
het nog 4^ uur buiten water naweeken ; ten slotte wordt het

gedurende 10 minuten ondergedompeld in warm water. Voor

tarwe moet de temperatuur gedurende deze 10 minuten 63° C.

zijn, voor gerst 51—52° C. De te gebruiken thermometers moe-

ten gecontroleerd zijn, aangezien zeer vaak miswijzingen van

I graad en meer voorkomen. Nadere bijzonderheden om-
trent de uitvoering van de heetwaterbfhandeling zijn te vin-

den in de Mededeeling nr. 4 van den Phytopathologischen Dienst,

welke instelling ook gratis advies en hulp verleent.

Stuifbrand van haver. De stuifbrand van haver wordt evenals

de steenbrand van tarwe en gerst veroorzaakt door een schimmel,

waarvan de sporen zich buiten aan de korrels bevinden. Te-

gen deze ziekte kan dus ook gebruik gemaakt worden van
bijtende middelen. Kopervitriool is niet aan te raden, omdat
gebleken is, dat de kiemkracht van met kopervitriooloplossing

behandelde haver vrij sterk achteruit gaat. Zeer goede resultaten

zijn bereikt door de haver gedurende 10 minuten onder te dom-
pelen in water van 53—54° C. Er behoeft geen weeking aan voor-

af te gaan. Een behandeling met formaline geeft onzekere uit-

komsten. Het graan wordt bij deze behandelingswijze 6f ge-

durende 15—20 minuten ondergedompeld in formaline van

%%, 6f hiermede omgeschept (per H.L. haver 5 L. van deze
vloeistof). Na de behandeling blijft het graan 8— 12 uur, met
vochtige zakken bedekt, liggen om zoodoende de formaline-
dampen goed te laten inwerken.

Uspulun, op dezelfde wijze aangewend als bij tarwe, schijnt

volgens Duitsche onderzoekers eveneens goede resultaten te

geven. Hier te lande zijn nog geen voldoende proeven met dit

middel genomen.
Roggestengelbrand. Deze ziekte treedt hier te lande weinig
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op. Wanneer het noodzakelijk is de rogge hiertegen te ont-
smetten kan men op dezelfde wijze te werk gaan als bij ont-
smetting tegen steenbrand van tarwe of gerst.

Opmerkingen. Wanneer in tarwe en gerst steen- en stuif-

brand togelijk voorkomen, moet eerst het graan ontsmet wor-
den op de voor steenbrand aangegeven wijze. Baarna wordt
de warmwaterbehandeling toegepast. Het is n.l. gebleken, dat
de warmwaterbehandeling alleen den steenbrand niet altijd ge-
heel doet verdwijnen.

Bij de ontsmetting houde men zich precies aan de hierboven
gegeven voorschriften. Afwijking ervan kan of een onvoldoen-
de werking van de ontsmetting, 5f vermindering van kiem-
kracht tengevolge hebben. Er mag geen gebruik gemaakt
worden van ondeugdelijke ontsmettingsmiddelen, zoodat het
gewenscht is deze (b.v. kopervitriool) onder A. H. V. te

koopen. Men moet dan den eisch stellen, dat het 25 % koper
bevat en een zuiverheid heeft van 97—98 %. Kopervitriool
en sublimaat mogen niet opgelost worden in ijzeren of blikken
vaatwerk ; hiervoor gebruike men een houten emmer of steenen

pot. Wanneer het graan zeer sterk besmet is met steen-

brandsporen, doet men goed het vooraf in water onder te

dompelen, om de bovendrijvende brandkorrels ^) te verwijderen.

Voordathet dan met een ontsmettingsmiddel wordt behandeld,
moet het goed gedroogd zijn. Na de ontsmetting van het graan
moet er voor gezorgd worden, dat niet opnieuw besmetting kan
plaats vinden zooals bijv. zou kunnen gebeuren, wanneer het

behandelde graan op plaatsen wordt uitgespreid, waar besmet
graan gelegen heeft, dus op dorschvloeren, zolders enz. Het
ontsmette graan mag in geen geval in dezelfde zakken gestort

ivorden, waarin het zich voor de ontsmetting bevond, tenzij deze

zakken ook ontsmet zijn. Ook' de zaaimachine kan een bron
van herinfectie zijn.

Men ontsmette ieder jaar opnieuw al het zaaigraanf

Voor meerdere gegevens omtrent het optreden en de versprei-

ding van bovengenoemde ziekten raadplege men: Mededeeling
nr. 4, „Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst," verkrijgbaar

bij den Phytopathologischen Dienst te Wageningen.

Strepenziekte van de gerst. (Helminthosporium gramineum).

De verschijnselen waaronder de strepenziekte zich voordoet

zijn vaak al aan de jonge plantjes op te merken. Op de bladeren

verschijnen, meestal het eerst in het midden der bladschijf, aan-

1) Dit zijn korrels, die inwendig geheel met brandsporen zijn gevuld
en dus soortelijk lichter zijn dan normale korrels.
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vankelijk geelgekleurde strepen, welke later bruin worden (plaat

IX fig. 6). Op de jonge bladeren komen gewoonlijk niet meer

dan een paar strepen voor, terwijl dit op de oudere kan variceren

van een paar tot 7^8. Bij zulk een groot aantal zijn ze niet altijd

meer even duidelijk van elkaar gescheiden. De strepen loo])en

in de lengte van het blad en kunnen zich ook op de blad-

scheeden (plaat IX fig. 5) voortzetten. De stengelknoopen vertoo-

nen, vooral in het eindstadium der ziekte, een briiine kleur.

Gewoonlijk worden de onderste bladeren het eerst aangetast

en schrydt de ziekte van blad tot blad voort. Meer op het eind

van het groeiseizoen gaan de bladeren vaak scheuren en krij-

gen ze een gerafeld voorkomen.

Einde Juni ongeveer wordt bij de aangetaste planten de

groei in sterke mate belemmerd. Deze groeistoring uit zich

op drieerlei wijze:

le. De aren komen wel geheel uit de scheede, maar het laat-

ste halmlid is korter dan bij gezonde planten. Korrelontwik-

keling is zeer gering.

2e. Het bovenste stengellid blijft zoo kort, dat de aar niet

geheel uit de scheede te voorschijn komt. Men ziet dan vaak,

dat de naalden in de scheede vast blijven zitten en dat de aar

zich dan kromt als een boog. Geen, of een zeer geringe korrel-

ontwikkeling.

3e. De aar blijft door de scheede omsloten, komt dus niet

vrij, en van korrelontwikkeling is in dit.geval in het geheel

geen sprake.

In de praktijk spreekt men wel van deze ziekte als van de

„doove arenziekte," wat met de sleehte korrelontwikkeling in

verband staat. De aren zijn ook min of meer bruinachtig groe-

zelig van kleur. Vooral op het eind van het groeiseizoen zijn

de zieke planten vaak moeilijk op te merken, doordat deze

tusschen de gezonde ingezakt zijn, soms zelfs geheel op den
,grond liggen, een nauwkeurige bezichtiging is daarom nood-
zakelijk.

Bestrijding. Hoewel niet afdoende geeft een behandeling met
kopervitriool, op dezelfde wijze aangewend als tegen steenbrand
van tarwe en gerst, goede resultaten. Wanneer elk jaar opnieuw
het zaaizaad ontsmet wordt, zuUen toch in ieder geval sterke

aantastingen voorkomen kunnen worden.

II. ZIEKTEN VAN PEULVRUCHTEN.
Vlekkenziekte der boonen. {Gloeosporiuni - - CoUetvtrichum

Lindemuthianum). Deze ziekte is gekenmerkt door het verschij-

nen van ingezonken vlekken op de verschillende organen van
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de plant. Reeds zeer jonge plantjes (kiemplantjes) kunnen aan
den Stengel worden aangetast. Er ontstaat dan een diep inge-

vreten, donkergrijze of zwartachtige plek. Zijn de omstandig-
heden giinstig, dan kan de stengel geheel doorrotten en de
plant afsterven.

De bladaantasting door de zwam der vlekkenziekte is meest-
al van weinig beteekenis. Treedt ze op, dan ontstaan er don-
kergrijze rottige plekken, zoodat het blad een gehavend uiter-

lijk kan krijgen. Het meest voorkomend en het schadelijkst is de
aantasting der peulen (plaat X fig. l).Hierop worden bruingrijze

vlekken gevormd met een eenigszins verhoogden, vaak oranje-

kleiirigen rand. De vlekken zijn tot 1 c.M. in doorsnede, maar
meermalen versmelten twee of meer vlekken met elkaar, zoodat
dan een zeer groot gedeelte van de peul ziek wordt. De vlekken
zijn diep in het weefsel van de peul ingezonken, vaak groeit

de schimmel door de peul heen en tast dan de daaronder gele-

gen boonen aan. Op de zaadhuid ontstaan dan donkere vlek-

ken, welke bij wit zaad duidelijk zichtbaar zijn, op donker-
gekleurde boonen echter niet altijd even gemakkelijk kunnen
worden opgemerkt. Soms is ook de aantasting zoo gering, dat

men aan de boonen zelf niets bemerkt. Een keuring van het

monster is dan ook niet voldoende.

Bestrijding. Men zorge er voor dat het gewas niet te dicht

staat, opdat de lucht goed door het gewas kan circuleeren.

Verder kunnen de boonen voor het zaaien gelezen worden,
waarbij de gevlekte boonen verwijderd worden. Het uitzaaien

van boonen, afkomstig uit peulen, waarop geen vlekken voor-

kwamen, leverde goede resultaten op.

Zie verder vlugschrift nr. 23 van den Phytoptahologischen

Dienst.

Vlekkenziekten der erwten. (Ascochyta pisi). Evenals bij de

vlekkenziekte der boonen kan de schimmel, welke deze ziekte

veroorzaakt, ook den stengel, bladeren en peulen aantasten. De
grootste schade wordt wel aangericht door de aantasting

der jonge kiemplantjes, maar ook de aantasting der peulen

(plaat X fig. 2) kan in enkele gevallen zeer aanzienlijk nadeel

veroorzaken.

De ziekteverschijnselen zijn de volgende : op Stengels, blade-

ren en peulen ziet men vlekken, welke eenigszins verschillend

van uiterlijk zijn al naar het orgaan, waarop zij gevormd wor-

den. Op de bladeren ziet men kleine. ronde, scherp afgeteekende,

geel tot bruinachtige vlekken. In het midden zijn de vlekken

licht gekleurd. De aantasting van de bladeren doet meestal

weinig schade.
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Op de Stengels zijn de vlekken gewoonlijk langgerekt van

vorm. Die op de bladeren en op de peulen zijn meestal rond.

Het komt vaak voor, dat meerdero vlekken tot een groote vlek

aamonsmelten.

Op het licht gekleurde gedeelte van de vlek, dus in het midden,

ziet men, meestal reeds met het bloote oog, maar zeker met de

loupe, tal van kleine donker gekleurde puntjes. Dit zijn de vrucht-

lichaampjes, zoogenaamde pykniden, waarbinnen de sporen wor-

den gevormd. De vlekkenziekte der erwten wordt nog al eens

verward met hagelachade. Bij deze beschadiging treft.men ech-

ter niet die bruin gekleurde vlekken aan, welke in het midden

lichter gekleurd zijn en zeker niet de donkere puntjes (pykniden).

De door hagelslag ontstane vlekken zijn gewoonlijk ook niet

zoo diep ingezonken en zeer onregelmatig van vorm.

Bestrijding. Zie vlekkenziekte der boonen.

Uitvooriger besohrijving in vlugschrift nr. 24 van den Phyto-

pathologischen Dienst.

III. ZIEKTE VAN KLAVER,

Klaverstengelbrand. {Gloeosporium caulivorum). Verschillende

aanwijzingen zijn er, dat deze ziekte met het zaaizaad wordt

overgebracht, maar ook verbreidt zij zich van plant tot plant.

Op een door stengelbrand aangetast perceel klaver ziet men,

dat zich doode bladeren (de onderste) gaan vertoonen. Bij

nauwkeuriger beachouwing zal men dan echter bemerken, dat

verscheidene Stengels al geheel zijn afgestorven. Op de nog groene

slengels komen zwarte strepen van verschillende lengte voor

(plaat X fig. 3). Deze kunnensoms enkele centimeters lang zijn,

maar zij zijn slechts eenige millimeters breed. In het midden is

de vlek ingezonken. Ook wordt het middengedeelte wat lichter

van kleur. De vlekken worden steeds dieper en tenslotte ont-

staan er kleine scheurtjes in de lengterichting van den stengel.

De verschijnselen der ziekte hebben practici meermalen doen
denken aan vorstbeschadiging.

Bestrijding. Zaad, afkomstig van velden, waarop stengel-

brand voorkomt, moet niet uitgezaaid worden. Of een behan-
deling van het zaad met een of ander ontsmettingsmiddel goede
resultaten zal opleveren is nog niet voldoende nagegaan kun-
nen worden, daar bij de tot dusverre genomen proeven de
ziekte zich in de planten, uit onbehandeld zaad opgegroeid,
evenmin vertoonde als in de planten uit ontsmet zaad. Treedt
de ziekte bij de maaiklaver in de eerste snede op, dan doet men
het best deze zoo spoedig mogelijk af te maaien. Hierdoor
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Toorkomt men uitbreiding der ziekte en heeft men kans dat
de tweede snede vrij blijft. AUe resten moeten zoo goed moge-
lijk van het veld verwijderd worden.

ENKELE ZIEKTEN WELKER BETEEKENIS VOOR DE
KEURING TE VELDE NOG NADER ZAL

WORDEN NAGEGAAN.

Vlekkenziekte der gerst. {Helminthosporium teres). De aan-
tasting der bladeren gesehiedt niet, zooals bij de strepenziekte

der gerst, gedurende den geheelen groei van de plant, maar
eerst wanneer ze geheel is uitgegroeid, Er ontstaan dan op de
bladeren streepvormige bruine vlekken (plaat IX fig 7). Deze vlek-

kenzijnechter veel minder langgestrekt dan die van de strepen-

ziekte ; de lengte varieert van enkele millimeters tot hoogstens

enkele centimeters, Ze verlengen zich nooit tot lange strepen

zooals bij de strepenziekte. (Helminthosporium gramineum).
De bladeren scheuren ook niet. De ziekte verbreidt zich snel

over het geheele gewas. Er heeft een overgang plaats van plant

op plant. Doordat de ziekte pas vrij laat optreedt is de korrel-

ontwikkeling niet zoo slecht als bij door strepenziekte aangetaste

planten. De sporen kunnen ook op het zaad terecht komen
en hiermede schijnt de ziekte te kunnen worden overgebracht.

Gibberella-ziekte der haver. Deze ziekte is nog niet lang be-

kend in ons land. Toch treedt ze in verschillende plaatsen

op en ook op verschillende grondsoorten, De ziekte behoort

tot de zoogenaamde voetziekten d.w.z. dat de zwam den
voet van de Stengels aantast. De verschijnselen, waarmee deze

ziekte zich voordoet, zijn de volgende: de aangetaste planten

verwelken en sterven af. De voet van de planten is afgerot.

Dit afrotten wordt veroorzaakt door de Gibberdla schimmel,

welke een min of meer roseachtige kleur heeft. Op het onder-

ste stengellid maakt de schimmel voor overwintering bestem-

de zwarte vruchtlichaampjes, waarin sporen gevormd worden.

Wanneer de stengel is afgerot en deze zwarte vruchtlichaam-

pjes aanwezig zijn, kan men vrijwel vnet zekevh.e\d tot Gibberella

aantasting besluiten. De zwarte vruchtlichaampjes zijn ook op

de korrels gevonden. Hieruit en ook uit meerdere andere aan-

wijzingen valt af te leiden, dat de ziekte met zaaizaad wordt

overgebracht. Omtrent de bestrijding zijn nog geen voldoende

gegevens bekend. Waarschijnlijk zal een ontsmetting van het

zaaizaad met formaline of Uspulun of een warmwaterbehandeling

zonder voorweeken resultaat kunnen opleveren.
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Bietenbrand veroorzaakt door Phoma betae. Deze ziekte

treedt behalve aan de oudere bieteii ook op de jonge plantjes

op, waarbij de door haar veroorzaakte verschijnselen onder den

naam van wortelbrand zeer bekend zijn. Wortelbrand kan

eohter, behalve door Phoma betae, ook veroorzaakt worden

door twee andere schimmels, welke niet met het aaad worden

overgebracht, maar vanuit den grond de kiemplantjes aantasten.

Eveneens kan de slechte gesteldheid van den grond verschijn-

selen van wortelbrand doen ontstaan. De bietenbrand der

oudere planten wordt gewoonlijk het snel verloopend hartrot

der bieten genoemd. De ziekte treedt in Juli en Augustus

pleksgewijze of ook op verspreid staande planten op.

Het eerst vertoonen dejongste bJaderen ziekteverschijnselen;

zy worden zwart en sterven af. Daarna komen de oudere bla-

deren aan de beurt. Het kan voorkomen, dat de bieten op het

eind van den zomer van bijna alle eerstgevormde bladeren zijn

beroofd. Vaak vormen zij weer nieuwe, klein blijvende blaadjes.

Niet altijd sterven de bladeren zoo schielijk geheel af; ook

bladvlekken kunnen optreden, die licht bruin van kleur zijn

en een doorsnede hebben van 1—2 c.M. Niet zelden zijn op die

vlekken duidelijk concentrische kringen te zien; de grenzen tus-

schen ziek en gezond weefsel zijn niet zeer scherp. Na 10 tot

14 dagen ziet men op de plekken een groot aantal kleine zwar-

te puntjes; dit zijn hoUe, zwartwandige lichaampjes, pykniden
genaamd, waarbinnen de sporen gevormd worden, die het voort-

bestaan van de zwam verzekeren. Het is niet onmogelijk, dat

feitelijk het eerst deze aantasting bij oudere bladeren optreedt,

zonder opgemerkt te worden, en dat de zwam daarna door de

bladstelen tot in den kop van de biet doordringt, waarvan het

boven beschreven afsterven en zwart worden der jongste bla-

deren het gevolg is. De bieten zelf worden in elk geval zeer

dikwijls aangetast; hoofdzakelijk op den kop ontstaan dan
bruine, min of meer diep in het vleesch gedrongen vlekken,

welke gaan rotten. Op de bladstelen vormt de zwam gaarne
haar pykniden; als het moeilijk is op de afgestorven, dikwijls

met saprophytische zwartzwammen bedekte bladeren, de pyk-
niden te vinden, gelukt dit niet zelden nog op de bladstelen. Ook
op de zaadstengels kan de zwam voorkomen ; de aanwezigheid
der pykniden moet uitsluitsel geven of op dit orgaan voor-

komende vlekken al of niet door Phoma betae zijn veroorzaakt.
Van veel belang met het oog op de latere gevolgen is de aan-

tasting van de kelkblaadjes, die de vruchtkluwens omgeven;
hierop worden eveneens pykniden gevoimd.

Dit geeft de verklaring van het feit, dat de ziekte met het zaad
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kail overgaan en tevens van het feit, dat deze overgang groo-
tendeels kan worden voorkomen door ontsmetting van het zaai-

zaad. Wordt nl. zulk besmet zaad uitgezaaid, dan gaat van in

de pykniden gevormde sporen de aantasting der jongeplantjes
uit, waarna deze laatste naar gelang der omstandigheden in

meerdere of mindere mate de wortelbrand verschijnselen gaan
vertoonen.

Bestrijding. Hoewel niet geheel afdoende geeft een onder-
dompeling van het zaaizaad in een 2 procents kopervitriool-

oplossing, gedurende 12— 18 uur, of omscheppen van het zaad
met een 5 procents oplossing van deze stof goede resultaten.

Evenzoo 12—18 uur weeken van het zaad in 0,1 procents
oplossing van sublimaat of omscheppen met Yt procents oplos-

sing. Onderdompelen van het zaad geeft betere resultaten dan
omscheppen, maar het nadeel van de onderdompelingsmethode
is, dat het zaad veel natter wordt dan wanneer omgeschept
wordt. De oplossingen van kopervitriool en sublimaat mogen niet

in blikken of ijzeren vaatwerk gedaan worden. Met het zaaien

moet men er rekening mede houden dat, vooral wanneer onder-
gedompeld is, het zaad min of meer door de wateropname is

uitgezet.

CoUetotrichum-ziekte van vlas. Deze ziekte, in Amerika wel
vlaskanker genoemd, is bij ons te lande vooral bekend als ziekte

der jonge plantjes, die op de zaadlobben en bij den wortelhals

rottige, ingezonken plekken krijgen. De ziekte gaat met het

zaad over; de voortplantingsorganen van de zwam, die haar
veroorzaakt, zijn meermalen op en in de zaaddoozen aange-

troffen. Draden van de zwam bevinden zich in de zaadhuid.

Het is ons nog niet volkomen bekend, hoe de ziekte op de

volwassen vlasplanten ten tijde van de veldkeuring te herken-

nen is; hiervoor moeten gegevens worden verzameld.

Het overbrengen van de ziekte met het zaad kan voorkomen
worden door het zaad zeer weinig te bevochtigen en daarna
te bepoederen met Normaal pappoeder (kopersulfaat + sodex).

Mozaiekziekte der boonen. Ook van deze ziekte is nog niet

met zekerheid bekend, of zij met het zaaizaad wordt overge-

bracht. Wel zijn er aanwijzingen voor, dat dit plaats heeft.

Evenals bij de mozaiekziekte der aardappelen vertoonen zich

in de bladeren licht gekleurde vlekjes van onregelmatigen

vorm en grootte, waardoor de bladeren een mozaiekachtig voor-

komen krijgen. Meestal zijn de bladeren ook, hoewel zeer ge-

ring, gebobbeld. De licht gekleurde (geen witte) vlekjes zijn

gewoonlijk slechts enkele millimeters groot. Omtrent de be-

strijding zijn ons geen gegevens bekend.



VERKLARING DER FIGUREN.

Plaat VIII, fig. 1. Gezonde tarweaar.

fig. 2. Steenbrandaar van tarwe.

fig. 3. Gerstesteenbrand of bedekte gerstebrand.

fig. 4. Tarwestuifbrand.

fig. 5, 6 en 7. Gerstestuifbrand of naakte gerste-

brand (drie stadia van verstuiving).

Plaat IX, fig. 1. Gezonde tarwekorrels.

fig. 2. Steenbrandkorrels.

fig. 3. Roggestengel, aangetast door roggestengel-

brand.

fig. 4. Kromming van het bovenste halmlid, ver-

oorzaakt door roggestengelbrand.

fig. 5. Stengel met bladscheede, aangetast door
strepenziekte van de gerst.

fig. 6. Jonge gerstplant, aangetast door strepen-

ziekte.

fig. 7. Vlekkenziekte van de gerst.

Plaat X, fig. 1. Vlekkenziekte der boonen.
fig. 2. Vlekkenziekte der erwten.
fig. 3. Klaverstengelbrand.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
OXDER REDACTIE VAX

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — ye Aflevering — Juli 1920

DE NEMATODEN-BESTRIJDING IN DE
BLOEMBOLLENSTREEK

VERVOLG.

III. Bestrijding der ziekte.

Al is reeds voor de herkenning en het onderzoek der planten-

ziekten een goede kennis van de kultuur zeer nodig, nog veel

meer dringend is dit voor de bestrijding. Zolang men de omstan-
digheden nodig voor de normale groei van een plant niet kent,

zal men steeds weifelende moeten blijven, waar het betreft

het oordelen over de oorzaken van een afwijkende groei. Maar
ook als we hebben vastgesteld, dat er een infectie-ziekte in

het spel is en we hebben deze in het laboratorium in al z'n

biezonderheden nagegaan, dan zal de mooiste theoreties uitge-

dachte bestrijding van generlei nut zijn, als de toepassing er

van niet oeconomies is uit te voeren.

In de eerste plaats komt het er, vooral tegenwoordig, in elke

kultuur op aan de produktieprijs van het gewas naar beneden
te drukken en daarom zal alleen die bestrijding lets waard zijn,

die een verbetering oplevert, welke ruim opweegt tegen de

verhoging van het arbeidsloon aan de bestrijding verbonden.

Dit is natuurlik niet zo te verstaan, dat deze bestrijdingskos-

tenineenjaar in hoger rendement moeten terugkeren, maar dat

het werk op de duur wordt beloond, ook al zal de opbrengst

in het eerste jaar beneden het normale zijn. Waar de bloembol-

lencultuur zeer biezondere eisen stelt, is het dus hier nog meer
dan elders nodig met de oeconomiese kant van het vraagstuk

rekening te houden. We hebben hier te doen met zeer speciale

gronden, die buitengewoon hoog in prijs zijn. Deze hoge prijs

is oorzaak, dat er slechts weinig gewassen met voordeel kun-

nen worden geteeld, ergo is de wisselbouw zeer moeilik en
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moet men betrekkelik spoedig met dezelfde gewassen op dezelfde

grond terugkeren. De bloembollenstreek heeft met vele andere

cultuurdistricten gemeen, dat vaak grote gebieden dicht wor-

den beplant met dezelfde gewassen, waardoor infectie-ziekten

dikwijls zo noodlottig kunnen worden. Bij vergelijking met
andere ciilturen doen zich echter nog zeer belangrijke ver-

verschillen voor. Vergelijken we b.v. de verboiiw van rogge

en hyacinthen op 2 akkers, die even sterk met rogge-aaltjes,

respect, hyac.-aaltjes zijn besmet, waardoor van elk dezer ge-

wassen b.v. ^% der planten wordt besmet. Als eerste verschil

treedt hier op, dat de afzonderlike planten een zo groot verschil

in waarde hebben, dat al bleef de ziekte hiertoe beperkt in het

eerste jaar, het verUes van ^4% ^^^ hyacinthen reeds een belang-

rijke schade zou betekenen, terwijl dit voor de rogge vrijwel

verwaarloosd zou kunnen worden. Daar de rest der rogge-

planten bovendien nu meer ruimte tot uitstoeling heeft, zal

ook bij een sterkere aantasting, de schade hierdoor voor een

groot gedeelte worden gecompenseerd. In de loop van het jaar

besmet echter elke hyacinth minstens 10 van de omstanders

en b\j de oogst is dus zeker 10 X y2 ~ ^ % ziek. Wordt deze

partij opnieuw geplant, dan is een volgend jaar het percentage

zieken zeker 10 X zo groot en als we nu een partij hyacinthen

4 jaren moeten telen, voordat deze leverbaar is, dan zou hier-

van dus in 't geheel niets terechtkomen. Wanneer we 4 jaren

achtereen rogge verbouwen op hetzelfde met rogge-aaltjes be-

smette terrein, dan zou hicrop de oogst in het 4e jaar zeker

ook niet heel groot zijn. Hier kan men echter de oogst van het

le jaar terstond geheel benutten en nadat men er in is ge-

slaagd, de aaltjes door wisselbouw voor het grootste deel te

doen verdwijnen, kan men hier wederom met voordeel rogge
verbouwen. Bij de hyacinthen is echter het kapitaal voor een
groot deel gestoken in de partij boUen en hiervan gaat de
waarde van zeer hoog, tot bijna niets terug, indien reeds in het
eerste jaar ook slechts een gering percentage is besmet.
Vooral doordat deze boUen een meerjarige cultuur eisen,

waarbij een bol, die in het ene jaar ziek wordt, het volgende
jaar niet haalt, moet hier dus aan de bestrijding zeer hoge
eisen worden gesteld.

Daar een eenmaal opgetreden infectie zeer moeilik te beper-
ken is, is het natuurlik het beste de infectie te voorkomen

;

dit kan men bevorderen door een zeer strenge controle op
het plantmateriaal, dat aan zeer hoge eisen moet voldoen.
Ook met de grootst mogelike zorg kan men echter niet steeds
een besmetting voorkomen en het streven moet er dus op zijn
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gericht de nadelige werking van zo'n besmetting zoveel
mogelik te beperken,

Wanneer men z'n toevlucht kan nemen tot het kweken van
varieteiten, die voor de betreffende ziekte immuun zijn, dan
zal men hiermee natuurlik zeer veel bereiken, al hebben vaak
de vatbare soorten juist eigenschappen, welke men in de onvat-
bare slechts node mist. Door kruising is hier echter zeer veel

te bereiken en een onschatbaar voordeel heeft de bloembollen-

cultuur hier met enkele andere gemeen, dat nl. de gewassen
op vegetatieve wijze worden vermenigvuldigd. Men heeft dus
het gewenste doel terstond bereikt, indien men bij de ontel-

bare combinatie's van kenmerken, welke men bij een enkele

kruising verkrijgt, er een heeft, die aan de gestelde eisen vol-

doet. In het algemeen moeten we bij de strijd tussen plant en
parasiet de eerste zoveel mogelik steunen, opdat ze met enige

kans op succes de strijd kan aanbinden. Ook als men geen

immune varieteiten heeft verkregen, kan men toch de resisten-

tie van het gewas zeer sterk verhogen, als men nauwkeurig
op de hoogte is van de wisselwerking, die er tussen de plant en

haar vijand bestaat, en weet, welke invloed verschillende uit-

wendige omstandigheden op de uitslag van de strijd kunnen
uitoefenen. Zo zijn er zeer mooie resultaten verkregen door het

terughouden van het plantgoed in het najaar, waardoor men
heeft verkregen, dat ze in het voorjaar later opkomen en hier-

door aanmerkelik minder van ,,het vuur" hebben te lijden. De
ondervinding heeft geleerd, dat men niet ongestraft 2 jaren

achtereen tulpen verbouwt op hetzelfde perceel; een misoogst

is zeker het gevolg en we wachten daarcm 2 of nog liever 3 a 4

jaren, voordat we met tulpen op hetzelfde land terugkomen.

Kunnen we dus soms door het aantal vijanden belangrijk te

verminderen of door de plant in buitengewoon gunstige omstan-

digheden te brengen, bereiken, dat de plant de zege behaalt

in de strijd, de verhouding tussen de nematoden en de hya-

cinthen en narcissen is te vergelijken met die van de pest tegen-

overdemens. We kunnen isoleren en misschien met grote voor-

zorgen een besmetting voorkomen, als ze eenmaal zijn aange-

tast, dan is de sterfte steeds 100 % van de patienten. Onvat-

bare varieteiten bestaan er tot heden niet. De ziekte loopt bij

de ene varieteit iets sneller dan bij de andere, meestal is dit

verschil echter aan andere factoren, zoals bv. vochtigheid

van de bodem toe te schrijven, er aan gaan ze alien. Verschuiven

vangroei-of bloei-periode geeft niet, daar op elk tijdstip van de

groei en op elke tijd van het jaar de besmetting kan plaats

hebben. In een toch verloren proces, wanneer b.v. een partij
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vrij erg ziek is en we deze nog 66n jaar moeten opplanten

om haar tot „leverbaar" te doen groeien, kunnen we misschien

door erg laat of zeer diep planten bereiken, dat een lets groter

percentage aan de finish komt. Voor de kwekerij is dit echter

vangeenbetekenis en we moeten hier dus zeer krachtig ingrijpen,

als we iets willen bereiken. Het grootste bezwaar blijft steeds

nog, dat indien we eenmaal een partij hyacinthen of narcissen

ziek hebben, we er zelfs niet mee klaar zijn, als we voor een jaar

van de gehele oogst afzien en de gehele partij opruimen. Behalve,

dat we hiermee een deel van het bedrijfskapitaal, dat voor een

groot deel in de partijen zit, prijs geven, blijft bovendien de

ziekte in de grond achter, waar elk besmet perceel een voortdu-

rend besmettingsgevaar oplevert, zowel voor de omringende

grond, als voor de rest van de bloemboUenkraam.

Voor de bestrijding van de gevreesde ziekte moeten we haar

dus bevechten op twee plaatsen, zowel in de bollen als in de

aarde en de bespreking dezer bestrijding wil ik daarom ook in

drie gedeelten behandelen, nl.:

le. Bestrijding der nematoden, terwijl de bollen op het veld

staan, in de grond en de bollen tegdijk.

2e. De bestrijding der nematoden in de aarde.

3e. De bestrijding der nematoden in de bollen.

le. Bestrijding van de nematoden in de aarde en de bollen, ter

unjl het gewas te velde staat.

Zoals ik bij de bespreking van de kenmerken van het aaltjes-

ziek reeds heb uitgelegd, gaan de aaltjes, welke met een besmet-

tebolin een partij zijn gebracht, van deze bol in de grond over,

om van Meruit weer andere bollen in de omgeving aan te tasten.

Zowel in de bollen als in de aarde zijn het slechts de aaltjes,

die de gevaarlike eigenschappen bezitten en wanneer we dus

deze overal, waar ze voorkomen, wisten te herkennen, zouden
we ze kunnen wegnemen en vernietigen.

Nu zijn de zieke bollen, zolang ze groeien, aan de hiervoor

aangegeven kenmerken inderdaad als aaltjes-ziek te herkennen
en deze bollen tevens als reagens gebruikende op het al of niet

besmet zijn van de aarde, kunnen we, over een met narcissen

beplante akker gaande, tevens hieraan herkennen, waar de grond

besmet is. Wanneer we dus de zieke bollen zorgvuldig uit de
partij verwijderen en tevens de aarde meenemen voor zover
deze aaltjes bevat, dan vangen we twee vliegen in 66n klap
en zuiveren op deze wijze tegelijkertijd zowel de partijen als de
grond. Daar dit tevens de beste manier is om de besmette grond
te zuiveren, is het van zeer groot belang te weten, hoeveel aarde
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we rondom een zieke bol moeten meenemen. Hiervoor is het
noodzakelik te weten in welke richting en met welke snelheid

zich de aaltjes in de grond verplaatsen, en om hiervan meer ken^
nis te verzamelen, zijn door mij een aantal proefnemingen
verricht, waarvan ik er enkele zal mededelen.

Uitgaande van een gezond perceel, waarop een partij nar-

cissen met enkele zieke boUen is geplant, wordt de grond vanuit
deze zieke bollen als centra besmet en het komt er dus op aan
de zieke bollen zo vroeg mogelik te herkennen en deze zo

spoedig mogelik te verwijderen. Hoe eerder men er bij is, des

te minder aarde behoeft men te verplaatsen. In een jaar zag ik

de ziekte zich vanuit een punt over een afstand van ^t 60 c.M.

in een richting verspreiden, d.w.z. tot op deze afstand was
in de oorspronkelik gezond rondom een zieke bol geplante nar-

cissen, nog in het eerste jaar v66r het rooien de ziekte te her-

kennen .

Daar het zeer wel mogelik is, dat een plant kort geleden

reeds is besmet, maar de ziekte nog niet zichtbaar is geworden,
zal men dus het veiligst doen, wanneer men rondom de duidelik

zieke bollen nog minstens een, liefst twee reeksen der schijn-

baar gezonde als ziek beschouwt. Men neme dan dit gehele

complex, bollen en aarde, uit de partij weg en brengen dit

(zonder morsen!) naar een plaats waar de aaltjes geen schade

kunnen doen. Een zeer voorname vraag is, hoe diep men de aarde

moet wegnemen en hiervoor is het van groot belang, dat bij

zeer veel experimenten telkens weer is gebleken, dat de aaltjes

zich schijnbaar bij voorkeur in de allerbovenste grondlagen ophou-

den. Hierom is het m.i. voldoende, dat men de aarde tot even

onder de zieke bol meeneemt, mits men er zorg voor draagt niet

hierbij zand te morsen. De in verbandmet dezekwestiegenomen
experimenten hebben vaak zeer interressante resultaten opge-

leverd. Een van deze experimenten hoop ik met behulp van fig.

1 (bladz. 166) door een beschrijving, duidelik te kunnen maken.
Van vier bedden narcissen : 2 Dubbel van Sion en 2 Sir Watkin,

werd van een bed Sion en een bed Watkin telkens een helft

geplant op 5 c.M. diepte en de andere helft op 15 c.M. diepte.

Nadat de bollen met aarde waren toegedekt, werd over de 4

verschillende percelen een gelijke hoeveelheid infectie-materiaal

uitgestrooid. Het volgende voorjaar bleek, dat er van de diep-

geplante bollen 6.7 %, respect. 6.7% ziek waren geworden en

van de ondiepgeplante 46.7 % respect. 75.7 %. Op elk halfbed

waren geplant 210 narci^seii en het aantal zieken was diep

geplant 13 en 13, ondiep geplant 97 en 159. Nog meer van
belang waren echter de uitkomsten van de volgende twee bed-
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den, waarvan ook telkens e6n helft werd geplant op 5 c.M.

diepte en 66n helft op 16 c.M. diepte; v66r het planten was

in beide bedden de infectie aangebracht op een diepte van

25 c.M. en nu is het merkwaardig, dat hier wederom van de

ondiep geplante boUen veel meer ziek blekeii dan van de diep-

geplante, ondanks dat de laatste zich 10 c.M. dichter bij de

besmettingslaag bevonden. Hier waren op elk halfbed geplant

231 narcissen, waarbij van de ondiepgeplanten 152 en 155, ditis
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61.5 % respekt. 67 % en van de diep geplanten 61 en 46 d.i.

22.8 % respekt. 19.9 % ziek werden. Deze resultaten zijn slechts

te verklaren door aan te nemen, dat de aaltjes zich vanuit de
diepte eerst naar de oppervlak begeven en hier de narcissen
aantasten. Daar de infectie plaats heeft bij de neus van de
bol en de aaltjes waarschijnlik gemakkeliker in de zachte
spruiten, die juist de bol hebben verlaten, kunnen binnendrin-
gen, dan wanneer deze eerst reeds een eind uitgegroeid en meer
verhard zijn, is de meerdere infectie van de ondiep geplante
bollen ook begrijpelik. Hierbij komt nog, dat zodra na het
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planter! de narcis een neus buiten, de bol maakt, deze zich

bij de ondiep geplante bollen veel eerder in de besmette laag

bevindt, dan bij de diep geplante bollen het geval is.

Meen ik dus te moeten aanraden om rondom de zieke bollen

het mee uit te nemen zand een zo groot mogelik oppervlak

te geven, op grond van voorgaand beschreven en andere proef-

nemingen, durf ik te veronderstellen, dat de diepte niet verder

dan even onder de zieke bol behoeft te worden genomen.
Verschillende proefnemingen op grotere schaal zijn hierom-

trent nog in gang.

Voorgaande methode is verreweg de beste en meest afdoende
bestrijding der ziekte in de bloemboUenkraam als een geheel,

daar we op deze wijze zowel de partijen als de grond zuiveren.

Helaas ontdekt men echter niet steeds tijdig genoeg de ziekte

om deze bestrij dingswijze zorgvuldig genoeg toe te passen en

het blijft dus ook zeer gewenst om de grond en de bollen

ieder afzonderlik zoveel mogelik van aaltjes te bevrijden.

2e. De bestrijding der nematoden in de aarde.

Wanneer er geen bollen op het land staan, is het prakties

onmogelik om uit te maken, of en waar zich in de grond nemato-

den bevinden. Heeft men dus,zekerheid, dat ergens zieke bollen

hebben gestaan en dus de grond is besmet, dan moet men de

akker in z'n geheel een zodanige behandeling doen ondergaan,

dat de nematoden op de een of andere manier onschadelik wor-

den gemaakt. Uit hetgeen ik in het begin van dit hoofdstuk

heb gezegd, is voldoende gebleken, dat het voor de bloembol-

lencultuur in het biezonder van zeer groot belang is, zo enigs-

zins mogelik liefst 100 % van deze dieren kwijt te raken.

Verschillende chemikalien werden als desinfectans geprobeerd,

maar deze hebben geen voldoende resultaten opgeleverd. Een
eerste vereiste is steeds, dat de kosten niet meer zuUen bedragen,

dan met de hierdoor verkregen meerdere opbrengst van het

perceel in evenwicht is te brengen. Hier zijn we in de bloemboUen-

streek eens in dit opzicht in een gunstige positie, daar mij

meermalen is verzekerd, dat men gaarne f 1000 per H.A. voor

een grondige ontsmetting zou betalen. Grote hoeveelheden

dubbelkoolzure kali, benzine, zwavelzure ammoniak + kalk,

landbouwzout en zelfs zwavelkoolstof tot ± 300 gram per

M^ gaven geen resultaat, zodat ik denk, dat we, wat de bodem-

ontsmetting betreft, tenminste in de bloemboUenstreek niets

zuUen kunnen bereiken, tenzij misschien door het verhitten van

de bovenste aardlagen door middel van stoom. Het is echter

de vraag of dit ooit zo in 't groot zal zijn toe te passen, dat het
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werkloon en waarbij 'i in dit geval voor al aankomt, de prij-

zen der stcenkolen, hiervoor geen bezwaar zuUen opleveren.

In de bloembollenstreek bestaat reeds van oudsher de ge-

woonte de grond te „delven" ; hierbij wordt de bovensteek

in de diepte gebracht, terwijl de ondergrond naar boven komt.

Men doet dit zeer zorgvuldig, waarbij geen grond wordt gemorst

en voor de verversing van de cultuurgrond zal dit, ook afge-

zien van de nematoden-ziekten, steeds nodig blijven. Het zwart-

snot in de hyacinthen heeft men vooral ook met behulp van

het delven bestreden en hierbij zeer veel baat gevonden. Het

was ook gewoonte om tegen het oudziek der hyacinthen een

ziek perceel te delven en zonder twijfel raakt men hiermee ook

de grote massa der aaltjes kwijt. Men was het er eehter

nog niet over eens, hoe diep men moest delven ; terwijl een diepte
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van twee steken vrij algemeen onvoldoende werd geheten en

de meerderheid met drie steek genoegen nam, waren er ook meer-

dere kwekers, die liefst een diepte van vier steek noodzakelik

achtten. Steeds werd er eehter de bedinging bij gemaakt, dat

het delven „netjes", dus zonder morsen van aarde van de boven-

steek op de pas bovengebrachte ondersteek, moest geschieden.

Daar de kwestie van het arbeidsloon weer van zeer groot be-

lang was, stelde ik mij tot taak om zo mogelik uit te maken,

hoe diep werkelik de aaltjes in de grond moesten worden ge-

bracht, opdat ze niet meer naar boven zouden kunnen komen.
Ik nam daartoe een serie van experimenten, waarbij ik boUen
plantte in steenen buizen, zgn. gres-buizen, zoals wel voor riole-

ring worden gebruikt, die hiertoe vertikaal in de grond werden
geplaatst, Ze waren gevuld met zuiver zand en beplant met ge-

zonde bollen, terwijl er op verschillende diepte onder de boUen
besmettingsmateriaal, bestaande uit snippers van zieke nar-
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cissen, respekt. hyacinthen was gebracht. In 't geheel waren
er 96 buizen, welke waren besmet op 5 c.M., 10, 20, 30, 40, 50,

60, 70, en 90 c.M. vanaf de bovenrand der buis, terwijl debollen
telkens op 10 c.M. van de bovenrand waren geplant. Er werden
telkens 6 buizen beplant met narcissen en 6 met hyacinthen en
het resultaat was, dat in alle buizen alle bollen (dus 100 %)
ziek werden, ook dus in die 12 buizen waar de besmetting op
90 c.M. onder de bovenrand van de buis was aangebracht en
hier moesten de aaltjes dus over deze afstand naar boven
zijn gekomen. Zie fig. 2.

Wanneer we deze proefnemingen terstond met de toestand
in de praktijk mochten vergelijken, dan zou Meruit dus volgen,

dat we door middel van delven de aaltjes nooit allemaal kunnen
kwijtraken. ^) Nu is in deze buizen de infectie natuurlik wel
zeer sterk geweest, maar het delven beoogt juist aekerheid te

hebben om alles te doen verdwijnen en nadat ik deze resultaten

had verkregen, heb ik nog meer in de praktijk rondgekeken,
de ervaringen hier opgedaan gecontroleerd en ook hier meerdere
aanwijzingen gevonden, dat inderdaad ook in de praktijk de

besmetting na het zeer diep delven soms weer naar boven komt.
Ik kan hier alle gevallen niet opnoemen, maar een eigen expe-

riment wil ik nog even mededelen. Ik liet graven een gat van
1 meter in het vierkant en 80 c.M. diepte en bracht op de bo-

dem van deze kuil een aantal stukken van zieke hyacinthen,

waarna deze opening weer werd dichtgeworpen. Het gat was
gegraven in het midden van een hyacinthenbed en dit werd na
het dichtwerpen van de kuil over de gehele lengte (10 meter) met
hyacinthen beplant. Op het bed werden geplant 432 hyacinthen

en deze waren alle gezond in het volgende jaar, behalve een

5 tal hyacinthen van de 79 welke boven de gegraven kuil waren
geplant. Hier waren dus ook een aantal aaltjes er in geslaagd om
door de aardlaag van ± 80 c.M. diepte naar boven te komen. ^)

Nu was uit deze experimenten niet op te maken, of de aaltjes

door het grondwater, dat in de bloemboUenstreek zeer hoog

1) In de praktijk wordt meestal nadat op een perceel zieke bollen
hebben gestaan, dit in de volgende winter gedolven en dan eerst

weer na een of meer jaren met hetzelfde gewas beplant. Bij het
delven worden alle voedsterplanten naar beneden gebracht en blijft

er voor de Nematoden geen voedsel in de bovengrond over. Er heeft
dus tevens een uithongeringsproces plaats en op grond van enkele
proefnemingen ben ik overtuigd, dat de tijd gedurende welke de
aaltjes zonder geschikte voedsterplanten in onze gronden kunnen
blijven leven niet zolang is, als men wel heeft aangenomen.

2) In een parallelproef geheel op dezelfde wijze genomen met nar-
cissen, werd in 1919 geen ziekte geconstateerd, maar bleken in April

1920 3 planten ziek te zijn.
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8taat, naar boven waren gevoerd, of onafhankelik hiervan,

zelfstandig naar boven waren gekropen. Om deze vraag op te

lossen, plaatste ik het volgende jaar een aantal gres-buizen zo,

dat ze 25, 35, 45, 55 en 65 c.M. boven de grond uitstaken. Hierin

werd de besmetting op ongeveer 70 c.M. van de bovenrand der

buizen aangebracht, terwijl ze op de gewone wijze met bollen

werden beplant (zie fig. 3). Het resultaat was, dat in elk der

aerie's van 6 buizen in alle buizen bollen ziek werden, terwijl in

de laatste serie alle bollen totaal verdwenen waren. In deze

laatste serie waren de bollen, die een hoge grondwaterstand

nodig hebben, doodgegaan en misschien ook nog bevroren en

na dientijd geheel opgevreten door allerlei waarschijnlikgro-

tendeels saprophyties levende organismen; aan de resten was

het hiet meer vast te stellen of ze nog aaltjes-ziek waren

geweest. Als conclusie uit dit experiment mogen we echter

in elk geval opmaken, dat de aaltjes in staat zijn, zonder behulp

l
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over een diepte van 18 c.M. zorgvuldig was weggenomen, en
die na bijvullen met zuiver zand met gezonde bollen was be-

plant, bleek het volgende jaar geen zieke narcissen meer te

bevatten. i) ——'^

Het zal natuurlik wederom een kwestie van werkloon wor-
den, of we op den duur de voorkeur zuUen moeten geven aan
het uitvaren van de bovenste zieke grond en het invaren van
zuiver zand, boven het diep delven, dat minder afdoende
zal zijn.

Hierbij zal de ligging van de besmette tuin, b.v. aan geschikt

vaarwater, een zeer belangrijke faktor zijn, daar zonder dat het

aan- en afvoeren van grond op grote schaal natuurlik zeer kost-

baar wordt. In een dergelik geval zal men dus aan het delven
de voorkeur moeten geven, terwijl daarentegen voor de
echte narcissen-gronden, die door gemis aan een gesehikte

ondergrond niet gedolven kunnen worden, de laatste methode
van 't hoogste belang is. Tevens wordt hierdoor nog meer dui-

delik, van hoe grote betekenis het is om de bestrijding van de

ziekte vooral in de tijd, dat de hyacinthen en narcissen groen

op het veld staan, zeer krachtig ter hand te nemen.

(Wordt vervolgd). Dr. E. van Slogteren.



Berichten van den Phytopathologischen

Dienst. No. 18, Juni 1920.

BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELZIEKTE.

De aandacht van belanghebbenden wordt er hierbij op ge-

vestigd, *dat de aardappelziekte (veroorzaakt door de zwam

Phytopthhora infestans) reeds op vroege aardappelen is ver-

schenen. Het ziektebeeld is thans nog iets anders, dan wij ge-

woon zijn waar te nemen, daar niet in het bijzonder het blad,

maar nu juist de Stengels der aardappelplanten zijn aangetast.

Daarop doen zich zwart-grauwe, rottige plekken voor, waarop

in vochtige omgeving spoedig de sporendragers der zwam te

voorschijn komen. Het is dus eenigszins te verwachten, dat als

de droge periode, waarin wij thans zijn, gevolgd wordt door een

vochtiger, de aardappelziekte zich spoedig zal gaan uitbreiden

en dan, zooals bij latere aantasting voorkomt, vooral op het

blad. Aan hen, die voornemens zijn deze ziekte te bestrijden

door bespuiting van het aardappelgewas met Bordeauxsche of

Bourgondische pap kan dan ook in overweging gegeven worden,

deze bespuiting dit jaar vroegtijdig uit te voeren. Inlichtingen

en aanwyzingen worden gaarne gegeven door den Phytopatho-

logischen dienst te Wageningen en door de op verschillende

plaatsen gevestigde technische ambtenaren en controleurs bij

dien dienst.

Verschenen is het : Verslag over de werkzaamheden van den
phytopathologischen dienst in het jaar 1919. Het bevat uit-

voerige mededeelingen over in 1919 waargenomen ziekten en
beschadigingen van cultuurgewassen, over onderzoekingen en
de op proefvelden verkregen resultaten enz.

Exemplaren zijn op franco aanvrage verkrijgbaai bij den
Phytopathologischen dienst te Wageningen a f 0.65,



BENE BOTRYTIS-ZIEKTE OP ROODE BESSEN EN
RABARBER.

Van het geslacht Botrytis, dat oorspronkelijk geheel als

saprophyt leefde en waarvan meerdere soorten en vele ver-

scheidenheden voorkomen, deelt De Bary reeds mede, dat het

van saprophyt parasiet geworden is. Onder gunstige omstandig-
heden kan het zwammycelium zich ook op den kasgrond ontwik-

kelen, zooals Beauverie in 1899 aangaf. leder kent deze schimmel
op de rottende bladeren van Pelargonium zonale, wanneer die

in eene te vochtige omgeving overwinteren ; ook op rottende

vruchten treffen we ze aan. Op de meest verschillende planten

komt ze voor. Von Kissling geeft aan, dat ze veel voorkomt op
Gentiana asclepiadea, Pelargonium zonale, hennep en boekweit.

Professor RitzemaBos beschrijft in 1894inhet ,,Tijdschrift over

plantenziekten" het voorkomen op den aardappel. In 1903 nam
Prunot waar, dat de takken van de vijg er door tot afsterven

werden gebracht. Het schijnt dat steeds dezelfde zwam (Botrytis

cinerea) daarvan de oorzaak is. Ook behooren volgens Sorauer

de Botrytis vulgaris Fr. (o.a. op Syringen, zie ,,Tijdschrift over

plantenziekten", 1902 door C. J. J. van Hall), B. Douglasi Tub.

(op dennen, spar en larix, zie 't zelfde tijdschrift 1897 door Prof.

RiTZEMA Bos), B. plebeja Tres., B. cana Kze et Schm. en B.

acinorum Pars (Edelfaule op druiven) met vele anderen tot deze

soort. Andere, die er echter dicht naast staan, doch o.a. duidelijk

in den vorm der conidiendragers verschillen vertoonen, als B.

citricola (1903 — U. Brizi, op oranje en lemoen) en B.

Paeoniae Oud. (1998 — Prof. Ritzema Bos in het ,,Tijdschrift

over plantenziekten", op Convallaria majalis en pioen) worden
tot zelfstandige soorten gebracht.

Uit deze korte, maar geenszins volledige opsomming moge
blijken, hoe algemeen Botrytis voorkomt en hoe gevaarlijk

ze voor onzen tuinbouw is.

En nu komt sedert een paar jaar in de aanplantingen van roode

bessen een verschijnsel voor, dat door velen wordt toegeschreven

aan windbeschadiging gevolgd door droogte, doch waarvan even-

eens het optreden van een Botrytis de oorzaak is. De bladranden

beginnen in de maand Mei bruin-zwart te worden en om te krul-

len. De op eene dergelijke wijze beschadigde bladeren worden
later vroegtijdig geel en vallen af. Bladeren, welke reeds vroeg

die bruin-zwarte randen vertoonen, blijven in den regel klein.

Het spreekt van zelf, dat de groei van den struik lijden moet.

Dit kan zoo sterk zijn, dat de lengtegroei gering blijft. Sterk
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aangetaste struiken zijn dan ook in den regej klein en vroeg

in den zomer kaal.

Komen aan een in den vorigen zomer goed gegroeiden struik

veel zieke bladeren voor, dan kan het zijn, dat de plant na het af-

vallen dier bladeren nog kracht genoeg heeft om weer in datzelfde

jaar bladeren en scheuten te maken, welke laatste klein blijven.

In den regel echter loopen de struiken dat jaar niet weer uit.

By vochtig weer ontwikkelen zich op de afgestorven randen

de conidiendragers van een Botrytis-soort. Deze conidiendragers

krijgt men gemakkelijk tot ontwikkeling in een 7-tal dagen,

wanneer dergelijke bladeren met eenige druppels water gelegd

worden onder een omgekeerd melkglas. Worden de bladeren

vroegty dig geel, dan is dit veelal een teeken, dat een tak geheel of

gedeeltelijk afsterft. Onder aan den voet zijn de bastdeelen

sponsachtig-week gfeworden, zonder bruinkleuring.

In den winter treffen we aan de struikei^ die in den zomer veel

gerande bladeren hebben en weinig groei vertoonen, meermalen
geheel of gedeeltelijk afgestorven takken aan. Op dergelijke

takken vinden we in de nabijheid der knoppen, op de bast der

oudere deelen en op de plaats waar de doode schorsdeelen

hebben losgelaten en omgekruld zijn, een rond of langwerpig

zwamkussen, waarvan de lengte 1—8 m.m. bedraagt. Hierop
vormen zich in de zomermaanden (ik vond ze reeds in Mei) een
groot aantal conidiendragers, eveneens van Botrytis.

Het behoeft geen betoog, dat de zich daaraan bevindende
conidien voor de verspeiding van de schimmelplant zullen zorgen
en dit dan ook op groote schaal kunnen doen.

Dat deze schimmel ook saprophytisch leeft, maakt haar des
te moeilijker te bestrijden.

Zorgt men echter voor geschikte cultuurgronden en een
goeden bemestingstoestand, dan zal mede door het bespuiten
in Februari met een 6 % carbolineum-emulsie om de zwamkussens
te vernietigen en door in de maand Mei de bladeren 1 of 2 keer
te behandelen met eene ^2— 1 % Bordeauxsche pap, zeer zeker
de ziekte in hare verspreiding in hooge mate worden belemmerd,
misschien wel geheel bestreden kunnen worden.

Of nu alle soorten even vatbaar zijn voor deze ziekte durf ik

niet beweren. In aanplantingen met verschillende soorten heb
ik kunnen opmerken, dat deDuitschezure(Hollandschedikkop)
meer aangetaste bladeren droeg, dan de vlak er naast staafide
Hollandsche geelsteel. Op andere plaatsen ziet men echter ook
de laatstgenoemde sterk aangetast. Ook de Fay's profilic blijft

er niet vrij van.
Het spreekt van zelf , dat het wegnemen van die doode takken
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en de bruin-zwartgerande bladeren alle aanbeveling verdient. —
In de rabarber treedt eveneens in de laatste jaren een Bo-

trytisziekte op, die vooral in 1920 veel is waar te nemen.
De groei van de aangetaste planten was in dit voorjaar eerst

normaal. Spoedig echter hield die op en de groentekweeker
plukte bijgevolg weinig stelen, De koude, die we gehad hebben,
zal daarop zeer zeker mede van invloed geweest zijn. Tijdens
die periode en ook nu nog vertoonen zich bij meerdere bladeren
verwelkingsverschijnselen. Sommigen zijn deels geel, deels groen,
terwijl anderen geheel geel worden. Dit geel gaat later in bruin
over. De bladeren worden meestal slap en de bladschijf ligt op
den grond. De bladsteel is veelal vol met groote luchtholten, die

op eene dwarsdoorsnede met het bloote oog goed zijn waar te

nemen. Bij sterk aangetaste bladstelen blijkt aan den voet het
weefsel weinig of geen samenhang meer te hebben. Het is dan
gemakkelijk stuk te drukken. Opmerkelijk is de witte kleur
van dat weefsel.

Op het bruingeworden bladgedeelte en wel meestal aan de
onderzijde der bladeren, vormen zich vlak bij of op een der hoofd-
nerven de conidiendragers van een Botrytis. Meermalen zien

we ze ook optreden ter zijde van de plaats waar bladschijf en
bladsteel samenkomen. Deze plek is dan in den regel erg week
geworden.

Ook in de plant ontwikkelt zich deze schimmel, zoodat alle

deelen van de plant er mede besmet kunnen zijn. Een gevolg

daarvan is, dat een volgend jaar onder daarvoor gunstige om-
standigheden de ziekte zich weer openbaren kan.

Dat bij rabarber, waarvan stelen worden geoogst, een schim-

melplant gemakkelijk naar binnen kan dringen is te begrijpen,

als men aan de bij het oogsten te maken wonden denkt. Trouwens
bij de Botrytis Douglasi is gebleken, dat ook door het blad de

schimmeldraden naar binnen gaan, zonder dat opzettelijke

verwondingen aangebracht werden; waarom zou zulks bij de

rabarber niet kunnen gebeuren ?

AUeen gezonde moederplanten voor de ongeslachtelijke ver-

menigvuldiging te gebruiken is zeer gewenscht.

Of men in het begin van de bladontwikkeling eene bespuiting

met ^ of 1% Bordeauxsche pap ter bestrij ding zal kunnen aan-

wenden, dient te worden onderzocht. Wel is als een zeer voor-

name factor voor het bestrijden der ziekte te noemen : het verwij-

deren van de aangetaste bladeren aan en van de verspreid liggende

bladeren tusschen de planten. In den regel zijn deze laatste

tijdens en na den pluk in een vrij groot aantal te vinden.

Utrecht. J. Leendertz Czn.



MEDEDEELING.

Zooals aan onze oudere leden bekend zal zijn, werden de

eerste dertien jaargangen van het „Tijdschrift over Plaiitenziek-

ten" te Gent gedrukt. De kosten der uitgave kwamen voor reke-

ning van het „Kruidkundig Genootschap Dodonaea", maar onze

Vereeniging verstrekte jaarlijks een subsidie aan dat genoot-

schap en kreeg daarvoor een aantal exemplaren, voldoende om
aan hare donateurs en leden een exemplaar van iederen jaargang

te verschaffen. Bij het begin van den veertienden jaargang nam
de Nederlandsche phytopathologische (plantenziektenkundige)

Vereeniging de uitgave van het Tijdschrift over, terwijl het

„Kruidkundig Genootschap Dodonaea" voor hare leden jaarlijks

tegen betaling een aantal exemplaren van het Tijdschrift ont-

ving en aldus onze Vereeniging bij hare uitgave steunde.

Toen in 1914 de oorlog begon, konden geen exemplaren van
het Tijdschrift meer naar Belgie worden verzonden; en gedurende
den oorlog vergaderde het „Kruidkundig Genootschap Dodonaea"
niet meer. Echter werden nog voortdurend de voor Belgie

bestemde exemplaren gedrukt en bewaard, om ze nadat de vrede
zou gesloten zijn, te kunnen verzenden. In het laatste jaar zijnen

door Prof. Sprenger en door mij vele vergeefsche pogingen ge-

daan om te weten te komen of ,,Dodonaea" nog bestaat en wie
de tegenwoordige Bestuursleden zijn. Tenslotteishet mij gelukt

te vernemen, dat er nog een Bestuurslid van „Dodonaea"
overgebleven is, n.l. Dr. A. J. J. van der Velde te Gent.
Deze decide mij mee dat dit Genootschap waarschijnlijk zal

worden opgeheven. In elk geval konden geen uitgaven worden
gedaan v66r de toestand geregeld zou zijn. En daar ik sinds

mijne laatste correspondentie met genoemden Heer nog niets

weer omtrent „Dodonaea" heb vernomen, heb ik, in overleg
met de verdere leden van het Bestuur onzer Vereeniging, beslo-

ten, „Dodonaea" maar als niet meer bestaande te beschouwen,
zoodat voor 't vervolg de naam van dit genootschap op den
titel van ons Tijdschrift vervalt. Ten gevolge van de hooge
kosten van papier en drukloonen is het beslist noodig dat de
uiterste zuinigheid wordt betracht ; en het gaat niet aan, langer
een 150 exemplaren van het „Tijdschrift" voor de leden van
„Dodonaea" te laten drukken, wanneer die niet door dit Ge-
schap worden gekocht en betaald.

J. RiTZEMA Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-entwintigste Jaargang — 8e Aflevering — Augustus 1920

DE NEMATODEN-BESTRIJDING IN DE
BLOEMBOLLENSTREEK

SLOT.

3e. Bestrijding der nematoden in de bollen.

We hebben gezien, clat voor iemand, die tot heden z'n kraam
en grond gezond heeft gehouden, de misere begint, doordat
hij ter kwader ure een partij plant, waarin zich enkele zieke

bollen bevinden. De beste raad zou dus zijn, om steeds van
eigen gezonde bollen voort te blijven kweken, maar dit is

prakties niet steeds door te voeren en op een gegeven ogenblik

ontdekt men de ziekte in de een of andere partij, als deze op
het veld staat. Dit moet steeds het begin zijn, daar een kweker
die een gezonde kraam heeft, als vaste stelregel moet nemen om,
wanneer hij in een nieuwe aankoop 00k maar een zieke bol

ontdekt, de gehele partij naar de vorige eigenaar teriig te zen-

den. Is de partij echter eenmaal geplant, dan hale hij volgens de

hiervoor uitgelegde beginselen zoveel mogelik alle zieke bollen

Meruit, zolang de partij nog groen staat. Hebben we met nar-

cissen te doen, welke gedurende twee of meer jaren desnoods

kunnen blijven vaststaan, dan late men, als de ziekte nog op
enkele plaatsen geisoleerd is, de partij vast staan. Na in het

eerste jaar de zieke bollen en de omstanders met de aarde

er zeer ruim te hebben uitgehaald, kan men in het 2e jaar

nagaan, waar men nog enkele zieken over het hoofd heeft

gezien, en zuivere dan de partij verder. Indien echter het aan-

tal zieke bollen te groot is, of ze zijn te veel over de gehele par-

tij verspreid, waardoor er, door het mee wegnemen van de

schijnbaar gezonde omstanders, niets zou overblijven, dan
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rooie men de partij op en moet deze dan v66r het volgende planf-

atizotn sorteren.

Hoe nu de zieke bollen er uil te halen ? Uitzoeken is onmogelik,

daar de lichtaangetaste bollen nitwendig niet als zodanig te

herkennen zijn, en ook deze leveren zeer greet gevaar veer de

besmetting van de rest van de partij op. Visiteren, d.i. het

afsnijden van de toppen der bollen om op het oeg te beoordelen,

of de bollen ziek zijn, zeals vroeger algemeen voor de hyacinthen

werd toegepast, is gevaarlik, daar men hierbij de aaltjes van

de zieke bollen op de gezonde overbrengt. Bovendien is het

in 't geheel niet afdoende, omdat het onmogelik is alle zieke

bollen met het blote oeg als zodanig te herkennen. Of het voor

de narcisaen uitvoerbaar zou zijn, zonder tevens nog andere

schadeteberokkenen, isooknogzeerde vraag. Meermalen heb ik

waargenomen, dat een partij gevisiteerde narcissen sterk was
aangetast door de kleine narcisvlieg, Eumerus strigatus F. en

ik heb goede redenen, om dit voor een greet deel tee te schrijven

aan het visiteren.

Daar dus de zieke bollen niet uitwendig als zodanig zijn

te herkennen, kan slechts de enig afdoende methode zijn: het

onderwerpen van alle bollen, zieke en gezonde, dus de gehele

partij voor zover deze „verdacht" is, aan een behandeling, waarbij

de zieke bollen hun infectie-vermogen verliezen. Het is hierbij

absoluut geen bezwaar, als deze zieke bollen totaal verloren

gaan, mits de gezonde niet tevens zeveel schade lijden, dat

ze te veel van hun handels- of kweekwaarde verliezen. Welk
middel zou hier kunnen baten ? Juist, omdat ook de slechts

licht aangetaste bollen zeer greet gevaar veer de besmetting
opleveren en deze bollen dikwijls in de kern, dus geheel inwen-
dig, 66n enkele aangetaste schub, waarin duizenden aaltjes,

bevatten, meeten we een middel hebben, dat in staat is, ook
tot het centrum van de bol door te dringen en hier de aaltjes

te doden. Wanneer we een hyacinth of narcis dwars- of over-

langs deersnijden, zien we terstend, dat het al hoogst onwaar-
s'chijnlik is, dat een vloeistof of een gasvormig desinfectans

tot de kern van een ongeschonden bol zou doordringen. Een
proefneming met een eosineoplossing geeft tevens duidelik het
bewijs van het laatste.

Het enige middel, dat hier succes kan beleven, was het
gebruik maken van warmte en het kwam er dus op aan, of de
bol lang genoeg ken worden blootgesteld aan een tempera-
tuur van voldoende hoogte om ook in de kern de parasieten
te doden. Eerst was dus te bepalen, bij welke temperatuur de
aaltje.s sterven en, welke temperatuur de bollen kunnen verdra-
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gen, zonder hierdoor te worden beschadigd. Alleen, wanneer
er tussen deze temperaturen een voldoende speelruimte lag

om een werken voor de praktijk mogelik te maken, was hiermee
lets te bereiken. Zo eenvoudig was het echter nog direkt niet,

daar we aan beide kanten te doen hebben met levende wezens,

die op de invloeden van buiten, al naar de omstandigheden,
zeer verschillend reageren. De omstandigheden dienen dus voor
de boUen zo gunstig, en voor de aaltjes zo slecht mogelik te

worden gemaakt. q(l«i)|i

De eigenschappen van deze aaltjes zijn in dit tijdschrift

reeds zo uitvoerig door Ritzema Bos en anderen besproken,

dat ik hierover weinig zal zeggen. In een opzicht moet ik hier-

aan nog lets toevoegen, daar ik bij de vele kwade eigenschap-

pen nog een nieuwe en zeer onaangename heb ontdekt. Hoe
ongunstiger nl. voor deze aaltjes voor de behandeling de levens-

omstandigheden zijn geweest, des te beter weerstaan ze de

pogingen om ze op deze wijze te doden. Zoals bekend is, heb-

ben deze aaltjes (het zijn vlgs. Bastian speciaal Tylenchus,

Aphelenchus, Cephalobus en Plectus, die deze eigenschap

bezitten) het vermogen, om als de omstandigheden voor hen

te ongunstig worden, te kunnen uitdrogen en zo zelfs jaren in

latente toestand te kunnen blijven, om bij aanwezigheid van
vocht weer op te leven. Nu is mij gedurende mijn onderzoekin-

gen tevens gebleken, dat ze in deze latente toestand zeer Ian-

gen tijd aan buitengewoon hoge temperaturen weerstand kun-

nen bieden, Zo leefde er b.v, nog een gering percentage weer

op na verblijf van 9 dagen bij een temperatuur van 44—47°

Celsius en ook na verhitting gedurende 24 uur tot 58—61°

Celsius.

Scheen hierdoor de zaak vrij hopeloos, daar het absoluut

uitgesloten is, dat ook de bollen dit proces zouden kunnen door-

maken, juist de omstandigheid, dat we met bollen en aaltjes samen

te doen hebben, was aan de andere kant weer van groot voor-

deel. Waar de aaltjes eerst totaal moeten uitdrogen, voordat ze

deze temperaturen kunnen weerstaan, is hun in de bollen dit

uitdrogen onmogelik. Het zijn dus slechts de aaltjes, welke zich in

de volkomen droge buitenste schubben ophouden, die zo een

kans op ontkoming hebben. Bovendien zijn het de ergst zieke

bollen, die de meeste aaltjes buiten aan de droge schubben

hebben en deze erg zieke bollen zullen juist bij de behandeling

het eerst uitvallen.

De grote vraag was echter, of de hyacinthen en narcissen

een zo hoge temperatuur kunnen verdragen, daar deze veel ho-

ger ligt, dan de hoogste temperatuur, waaraan men b.v. de
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hyftointhon bij hot [ireparoren durfde bloot tc stellen. Op grond

van do ervaring bij de behandeling van meer dan 20.000 bollen

opgedaan. durft ik dezo laatate vraag bevestigend te beant-

woorden. mils we de onistandigheden voor de bollen zo gunstig

mogelik maketi. Om dit laatste echter te kunnen doen, is het

absoluut noodzakelik, dat we het ievensproces van de bollen

zo nauwkeurig mogelik in ^Ue details leren kennen. We moe-

ten weten, welke invloed de vcrsohillende uitwendige faktoren

op elk tijdstip van het jaar op dit proces uitoefenen; eerst

ftlfl we van al dt^e zaken op de hoogte zijn, kunnen we de bollen

bij het verhittingsproces in de gunstigst mogelike conditie's

brengen. Om te zien, of we in deze richting lets zouden kunnen

bereiken, heb ik een zeer groot aantal proeven genomen. Voor

een deel der resultaten verwijs ik naar mijn laatste mede-

deling in het Weekblad voor Bloembollenciiltuur van 19

Augustus 1919: ,.De toepassing van warmte als bestrijdings-

middel van enige bloembollenziekten," De volledige resultaten

hoop ik binnen niet te lange tijd elders te publiceren. Voor do

verwarming van de bollen kunnen we gebruik maken van warm
water zoals ook wel voor enkele andere land- of tuinbouwgewassen

wordt gebezigd, terwijl ik meen, dat hiernaast voor de bloera-

bollencultuur voor de toepassing in het groot een verwarming
in bote lucht ook van grote betekenis zal kunnen worden.

Daar het echter niet alleen op het doden der parasieten, maar
niet minder op de' toestand van de bollen na de behandeling

aankomt, is het in de eerste plaats nodig, dat we de uitwerking

van beide media in alle omstandigheden leren kennen, voordat
we weten, hoever we hiermee kunnen gaan.

We hebben niet alleen met een letale temperatuur te doen,

maar hiermee is onafscheidelik een tijdfaktor verbonden, daar
eike temperatuur een zekere tijd moet inwerken. voordat ze

de parasieten heeft gedood, Komen deze ])arasieten in een
hyacinth of narcis voor, dan komt hier nog bij de tijd welke
nodig is, om deze temperatuur tot het centrum van de bol te

doen doordringen, waarbij dan weer de giootte en de bouw
van de bo) een rol speelt.

Indien hot onderzook nu heeft geleerd, 1) dat ik b.v. door
narcissen van een bepaahh^ grootte 3 uur in water van 110° F.
te brengen, desse van aaltjes-ziek kan zuiveren en, dat een partij

hyacinthen zo goed als geheel vrij van oudziek is, na deze in een
schuur gedurende 24 uur tot 114—115° F. te hebben verhit,

1) Zip Weekblad vodr BlrtPmbollonniltnnr, Septombor 1918.
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dan ben ik nog niet gereed met het vaststellen van deze
noodzakelike teraperatiiurdosis alleen. Behalve, dat we nog met
de verschillende eigenschappen der diverse varieteiten hebben
te doen, moeten we vooral in aanmerking nemen, onder welke
omstandigheden we met deze vastgestelde dosis deze resultaten

kunnen bereiken. Dat dit voor de aaltjes van groot belang is,

toonde ik zo juist reeds aan, maar bij het onderzoek is wel ge-

bleken, dat ook het weerstandsvermogen van de bollen van
zeer veel factoren aihankelijk is.

Een dezer factoren is dan zeker het milieu, waarin we de bol-

lenverhitten ; zo zien we, dat bollen bij een temperatuur
van 45° Celsius beter 24 uur in hete luoht kunnen verblijven,

dan gedurende 3 uren in water van dezelfde temperatuur.

Het moet nu ons streven zijn de voordelen van beide metho-
den zoveel mogelik te benutten en de nadelen er aan verbonden
te overwinnen. Bereiken we in warm water eerder het doden
der nematoden, ook de bollen lijden eerder en het is dus

vooral het laatste, waartegen we moeten waken.
Het komt er bij deze laatste methode vooral op aan de

te geven warmtedosis precies af te meten en het waren vooral

de moeilikheden hieraan verbonden, die me hiermee nog niet

tevreden deden zijn 1). De resultaten van de behandeling op

groei in het volgende seizoen hangen behalve van het tijdstip

van de behandeling, vooral af van de manier waarop de bollen

na het rooien zijn bewaard, Hebben de bollen op het tijdstip

van de behandeling reeds nieuwe wortels gemaakt, dan zuUen

deze bij de behandeling te veel worden beschadigd, waardoor

het kan voorkomen, dat de bollen gedurende een geheel jaar

niet boven de grond komen, zoals Ramsbattom dit bij zijn

eerste proefnemingen op grote schaal zag geschieden, of soms

met zeer sterke vertraging opkomen. Het laatste zag ik bij

enkele van mijn partijen, die in 1918 te veel hadden geleden

en eerst in de zomer van 1919 gingen groeien, waardoor ze

in December 1919 ojd het vrije veld stonden te bloeien. Dat

bij een doelmatige berging der bollen een late behandeling

niet steeds schade behoeft te veroorzaken is mij bij verschil-

lende proefnemingen gebleken.

Zo werden door mij op 9 Oktober 1918 gedurende drie uren

ondergedompeid in water van 116— 106° F. een viertal partijen

narcissen, n.l. 83 Poetaz Almira, 52 Ludsi Grand Duchesse,

116 Incomparabilis Constellation en 32 Omnge Cup; deze

1) Zie naschrift.
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partijtjes WAren ooi-spronkelik zoer ziek, maar na de behaiide-

ling is alleen in de beide eerste partijtjes nog een zieke bol ge-

vonden, terwijl ze opkwamen met 5, 28, 111 en 41 bloemen,

torwijl 22 gelijktijdig behandelde Emperor nog 44 bloemen lever-

den. Hieruit blijkt reeds, dat niet alle varieteiten even resistent

tegen de behandeling Eijn. Was reeds in 1918 de toestand van

verschillende monsters niet veel minder dan de onbehandelde

controle bollen (wat de algomene toestand, onafhankelik van

de ziekte, betreft), in 1919 heb ik een aanmerkelike verbetering

verkregen, doordat Kv. een paar monsters van narcissen King

Alfred, welke op 25 Sept. 1919 gedurende 3 uren in warm
water van 43—44° Cels. waren geweest, niet alleen vrij van
ziek bleken, maar ook beslist beter en vroeger ontwikkeld wa-

ren, dan het onbehandelde controle monster, waarvan van de

6 bollen er 4 ziek waren.

Een aantal monsters narc. Leedsi Lucifer, beJiandeld in warm
water van ± 43.5° C, gedurende 2^—2f en 3 uren op 23 Sep-

tember 1919 en opgeplant 4 Oktober 1919, is nu reeds enige

dagen z^er mooi in bloei, terwijl de bloemen in de behandelde

monsters vroeger en lets beter waren, dan in de onbehandelde,

welke 10 dagen vroeger waren opgeplant.

Van een aantal monsters Golden Spur, King Alfred, Sir Watkin
en Emperor, behandeld op 19 November 1919 gedurende 1, 2 en 3

uren in water van 43—44° Cels. bleken de bloemen aanmerkelik
te zijn vervroegd. Al had b.v. bij narc. Golden Spur, op dit

tijdstip de behandeling gedurende 3 uren lets vertragend ge-

werkt, zo waren de bollen welke 1 uur waren behandeld op
16 Februarie 1920 reeds geheel in bloei (5 bloemen met lof van
28 c.M. lengte), terwijl van de onbehandelde bollen het lof

sleohts 16 c.M. «n nog slechts 66n knop even zichtbaar was.

Hieruit blijkt reeds ten duidelikste, hoeveel de resultaten

verbeterd zijn, door rekening te houden met de omstandig-
heden, welke zoveel gewicht in de schaal leggen, terwijl de
nauwkeurige bestudering dezer faktoren, welke voor de ziekte-

bestrijding noodzakelik is, tevens de verdere cultuur ten goede
zal koraen.

De behandeling der bollen in hete lucht heeft, zoals reeds
hiervoor is duidelik gemaakt, voor de bestrijding der nematoden
dit bezwaar, dat we niet 100 % der nematoden doden, al wordt
het rendement der methode belangrijk vergroot, doordat ze de
overgrote meerderheid der zieke bollen uitwendig als zodanig
herkenbaar maakt. Toch zijn aan de andere kant aan de laatste
methode zoveel voordelen verbonden, dat ze voor een toepas-
sing op grote achaal van het allergrootste belang is. Behalve
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voor de kostbare nieuwe varieteiten, waarbij werHoon en arbeid

absoluut van geen betekenis zijn in vergelijking met de prijzen

der bollen, moeten we oeconomies werken en dat is, wanneer
het grotere partijen betreft, beter mogelik, door gebruik te

maken van hete lucht.

Al acht ik het zeer wel mogelik, dat dit me het volgende jaar

beter zal gehikken, zo zijn de resultaten verkregen met warm-
water voor de hyacinthen, voor zover dit nu is te beoordelen,

nog zeer onbevredigend ; zo zijn we hier dus op 't ogenblik

nog geheel op de bestrijding met hete lucht aangewezen. Hya-
cinthen en narcissen vertonen zeer karakteristieke verschillen

in hun reactie op een warmte-behandeling met warm water

of hete lucht, waarbij vooral in een later tijdperk in warm-
water de wortelkrans der hyacinthen veel eeider schade lijdt,

dan die der narcissen.

Ondanks het feit, dat de aaltjes in droge toestand zeer goed
hoge temperaturen kunnen weerstaan, zijn toch door middel

van hete lucht zeer goede resultaten bereikt, zoals bleek bij de

behandeling van een partij hyacinthen E. W. L'Innocence,

waarvan oorspronkelik ongeveer 60 % ziek was. Van deze partij

was, onbehandeld geplant, stellig niets terecht gekomen, terwijl

nu, na een behandeling bij 46° C, gedurende 12, 24, 36 en 48

uren het aantal zieke bollen in de partij daalde tot 31—81 %,
3,0 en %%. Van groot belang is hierbij nog, dat een bol, welke

met enkele zieke schubben wordt geplant, niet alleen zelf geheel

verloren gaat, maar ook reeds vroeg de omstanders sterk be-

smet. Na de behandeling vond ik echter hoogstens een enkele

zwakke „spikkel" in het lof, terwijl bloem en bladeren overigens

normaal waren. Daar tevens bij de behandeling zeer veel zieke

bollen uitvallen, wordt dus niet alleen het aantal zieke bollen

sterk beperkt, maar ook de uitwerking van elke zieke bol, die

in de partij achterblijft, wordt sterk verminderd

.

Zeer duidelik bleek dit ook nog door de resultaten bij het

broeien in bakjes verkregen. Van enkele bakjes met narcissen

Golden Spur, een Poetaz narcis, narcissen Emperor, en ook

hyacinth L'Innocence, bleken deze of geheel normaal zonder

enig spoor van ziekte, of soms slechts met een lichte spikkel

op een enkel blad normaal te bloeien, ondanks, dat er oorspron-

kelik 3—5 van de 9 bollen ziek waren geweest, Zonder een be-

behandeling met warmte zou 75— 100 % dezer bollen ernstig

ziek zijn geworden.

Ook voor deze behandeling is het van groot belang het meest

gunstige tijdstip te kiezen. Het weerstandsvermogen der bollen

is terstond na het rooien klein, dan wordt het groter en vervol-
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geii8 neemt het weer af, vooral wat de bloem betreft. Hier is

ook noodzakelik de bestudering van het proces, dat er in de bol

tusBen hot rooien en het planten plaats heeft, in de tijd dus, die

aeer ten onreohte moestal de „ru8ttijd" wordt genoemd. Ook

deze studie zal de kultuur ten goede komen.

Daar het woersbandsvermogen naiiw samenhangt met de tijd

van ,,afi'ijpen" en bloei van het gewas en deze periode elk jaar

sterk wisselt, is het niet voidoende te constateren, dat b.v. in

1918 de eerste week van Augustus voor de behandeling zeer

geschikt was. Door de resultaten, zowel van warmtebeJiandeling

voor ziektebestrijdiag, al» voor het prepareren -voor vroegbloei,

U duidelik gebleken, dat in dit opzicht b.v. 1918 en 1919 zeer

sterk verschilden. Eerst door een nauwgezette bestudering,

gepaard met een groot aantal experimenten gedurende meerdere

jaren, zullen we aan het gewas kunnen beoordelen, op welk

tijdstip en op welke wijze we in het betreffende jaar de behande-

ling moeten doen plaats hebben. Dan moeten we ook de invloed

van de warmte op de bloei zo goed kennen, dat we ook de uit-

working op de broei-resultaten kunnen voorspellen.

Een bezwaar blijft echter steeds bij de nematodenziekten,

dat, a) zuiveren we de partijen ook nog zo goed, de ziekte in de

grond achterblijft. Het gezonde plantmateriaal zal op besmet
terrein terstond weer ziek worden. Nimmer zal men dus de bestrij-

ding van de ziekte, in de tijd, dat de partij op het veld staat

mogen verwaarlozen en een kweker zal nooit zijn kraam geheel

zuiveren, iudien hij niet in de eerste plaats zijn land van nema-
toden bevrijdt.

Hieraan wil ik nog enkele woorden toevoegen over de bete-

kenis, die de toepassing van warmte kan hebben voor de be-

bostrijding van een andere ziekte in de hyacinthen, n.l. het Geel-

ziek of Nituio-ziek. Deze ziekte, veroorzaakt door Pseudomonas
hyaeinthi Wakker, doet in de bloembollenstreek nog veel meer
schade dan het ringzieh of oudziek. Daar geheel in strijd met
de verklariug van Erwin Smith i), de grondinfectie hierbij van
geen betekenis is, kan hiervoor juist de bcstrijding van de ziekte

in de hollen alleen zoveel meer resultaten opleveren. Deze ziekte

is veel interessanter dan het ringziek der hyacinthen, omdat de
uitslag van de strijd tussen plant en parasiet meer wisselvallig

is en afhangt van zeer veel faktoren. Voor de bestrijding dezer
ziekte kunnen we daarom door middel van warmte langs ver-

schillende wegen nader tot het doel komen. Een bol, welke

tf'EBWiN SmTH: Bacteria in Relation to Plant Diseases.
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geen lof meer boven de groncl vormt, levert geen besmettings-

gevaar meer op voor de rest van de partij. Ook door bij een
minder hoge temperatuur te verhitten (80°—90° F.), welke
temperatuiir voor de bacteria zelf gunstig zal werken, kiinnen

we, terwijl we het weerstandsvermogen der gezonde bollen

verhogen, tevens de loop van het ziekteproces in de zieek

bollen zoveel versnellen, dat deze bollen in het volgende
voorjaar geen loof meer boven de grond vormen en dus hun
besmettingsvermogen hebben verloren. Door de hoogst moge-
like temperaturen aan te wenden (43—49° C), zuUen we,

ook als we . hiermee niet alle parasieten doden, toch vooral

de zieke bollen uit de partij doen verdwijnen, omdat het me
bij m'n onderzoekingeii is gebleken, dat het juist de zieke

ot beschadigde bollen zijn, welke het minst tegen een hoge
temperatuur bestand zijn. Deze vallen dus het eerst uit. Voor
meerdere details hieromtrent verwijs ik naar mijn n*edeleding

in het weekblad voor Bloembollencultimr van Augustus 1919,

terwijl ik hoop op de verdere resultaten van mijn onderzoekingen

betreffende het geelziek spoedig te kunnen terugkomen.

In het rationeel toepassen van deze bestrijdingsmethoden,

voor zover het de nematoden-ziekten betreft, gepaard gaande

met de bestrijding der parasieten in de aarde, zal men m.i.

enige compensatie kunnen vinden tegenover de grote vermeer-

dering der andere bedrijfskosten. Dit zal voor de welvaart

van de bloemboUenstreek zeer welkom zijn en, naar ik hoop,

onze echt vaderlandse bloembollencultuur ten goedc komen.

Dr. E. VAN Slogteren.

Lisse. Februarie 1920.

NASCHRIFT.

Daar het manuscript voor het bovenstaande artiekel reeds

in Februari 1920 door mij was ingezonden. kon ik hierin nog

geen rekening houden met de resultaten der proefvelden voor

het seizoen 1919— 1920. Hier en daar heb ik in een noot nog

enkele in 1920 waargenomen feiten, waar deze de voortzetting

van vroegere proefnemingen betroffen, ingevoegd. Van belang

is echter vooral, dat het toestel, hetwelk aan de moeilikheden.

verbonden aan de warmwaterbehandeling der bollen, in zeer

ruime mate tegemoet komt, zeer goed heeft voldaan. Zoals ik
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in het Weekblad voor Bloembollencultuur van 19 Augustus 1919

mededeelde, lag het in m'n bedoeling om aan de daar beschreven

ketel een thermoregulator te doen aanbrengen, en dank zij de

welwillende medewerking van de Heer Ingenieur der Licht-

fabrieken te Leiden, is dit volkomen geslaagd. De moeilikheid

was, dat een bepaalde temperatuur (110°-111° F.) gedurende een

tijd, die samenhangt met de dikte van den bol (van 1—4uren),

moet inwerken op de zieke bollen. Deze temperatuur moet niet

alleen gedurende de behandeling constant blijven, maar ook in

de gehele massa bollen zoveel mogelik gelijk zijn. Alle bollen

moeten aan dezelfde temperatuur worden blootgesteld, daar

anders aan de ene kant een deel der bollen te veel krijgt en hier-
door waardelooa wordt, terwijl daarentegen in een ander deel
de aaltjes niet worden gedood.

Het ligt voor de hand, dat aan deze eisen des te moeiliker is

te voldoen, al naar de hoeveelheid tegelijk te behandelen bollen
groter wordt, tenzy we over een z66r grote hoeveelheid cir-
culerend water van een constante temperatuur beschikken.
Een dichte opeenhoping van een groot aantal bollen zal echter
ook hierin zoveel weerstand aan de watercirculatie bieden,
dat het ook in dit geval aanbeveling zal verdienen om de te
behandelen bollen in niet al te grote, dunne, gemakkelik door-
latende zakken ofm anden in dit circulerende water te plaatsen.
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Het verkrijden van een grote hoeveelheid circulerend water
voor constante temperatuur eist een zeer kostbare instalatie.

al zal de moderne techniek, afgezien van de hieraan verbonden
kosten, gemakkelik aan de te stellen eisen kunnen voldoen.

Indien we willen werken met stilstaand water, dan moet
er vooral voor worden gezorgd, dat de temperatuur in alle delen,

van de water-boUen-massa zoveel mogelik gelijk is en dat wordt
bij de hier afgebeelde ketel hierdoor des te beter verkregen,
doordat de verwarming niet alleen aan de bodem plaats heeft.

Door het dubbelwandig zijn der ketel kan de verwarmde lucht
zich in de ruimte tussen de beide wanden verspreiden en wordt
het water hierdoor rondom verwarmd. Op de bodem der ketel

is nog een losse bodem van latwerk aangebracht, waardoor een
nog meer gelijkmatige verwarming van het water wordt ver-

kregen, terwijl tevens wordt voorkomen, dat er boUen door
aanraking met de direkt verwarmde bodem worden beschadigd.
Door middel van een paar nauwkeurig geboorde gasbranders

wordt voor de verwarming gezorgd, terwijl ik met behulp van
de thermoregulator de temperatuur van het water gedurende
enige dagen en nachten achtereen prakties constant heb kunnen
houden. Er zuUen nog wel meerdere toestellen zijn te maken,
geschikt voor de verwarming der bloemboUen in warm water,

maar steeds dienen de beide eisen in het oog te worden gehouden,
dat, le, de temperatuur van het water constant is, en 2e, overal

in de water-bollen-massa dezelfde temperatuur heerst.

Ik verwacht, dat het hier afgebeelde toestel aan de praktijk

goede diensten zal bewijzen. De resultaten, bij m'n eigen proef-

nemingen verkregen, waren zeer bevredigend. daar de partijen

na de behandeling niet alleen geheel, of bijna geheel, vrij van
ziekte waren, maar ook het gewas voor een groot deel heter

was, dan dat van de onbehandelde boUen.

Wat de behandeling der hyacinten beteft, is het zeer eigen-

aardig, dat het juist de kleinere boUen waren, welke beter de
behandeling konden weerstaan, dan de grotere. Enige partijtjes

pluksel van gehold van verschillende hyacinthen, o.a. E.B. Marie,

E . B. Myosotis, E. W. La Chandesse zijn door mij voor een paar
kwekers behandeld en, terwijl de onbehandelde bollettjes „oud-
ziek" vertoonden, zijn de behandelde partijtjes vrij van ziekte

gebleken en is de stand van het gewas zeker niet slechter,

dan van de onbehandelde bolletjes. De dikkere bollen, ongeveer

op hetzelfde tijdstip en lets later behandeld, staan echter buiten-

gewoon slecht, daar de bollen zo goed als geen wortels hebben
gevormd. Door een ander tijdstip voor de behandeling te kiezen,

zal ik trachten na te gaan, of hiervoor er nog betere resultaten
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zgn te verkr^jgen. (Zie het Weekblad voor Bloembollencultuui

van Mei 1920 Jaarg. 30, nr. 95 en nr. 96.)

Al is de capaciteit der toestellen niet zeer groot, toch kaii per

dag met een ketel 4 4 5 H.L. bollen worden behandeld, terwijl

aan het bedrijf ,door het plaatsen van meerdere ketels naast

elkaar, elke gewenste uitbreiding kan worden gegeven, De
betrekkelik geringe onkosten aan de installatie verbonden,

brengen mee, dat elk kweker, ook als hij niet veel te behandelen

heeft, zijn eigen partijen kan zuiveren. Dit laatste is een groot

voordeel, zowel in verband met de voorzorgen, welke bij de be-

handeling moeten worden genomen, als vooral cm her-nieuwde

besmetting van de behandelde bollen door de onbehandelde,

door verpakkingsmateriaal of op enig andere wijze te voorkomen.
Hoewel voor het gebniik van het toestel de aanwezigheid van
lichtgas gewenscht is, is het me gelukt de regulator ook
beschikt te doen maken voor het gebruik van petroleum -persgas,
dat in cylinders samengeperst, overal been wordt geleverd. 1)

Hierdoor zal het ook daar kunnen worden aangewend waar
geen lichtgas is te verkrijgen.

1) Weekblad voor BloemboUencultuur 29 Junie 1920.

Juni 1920. Dr. E. van Slogteee>.

Plaat XI.

Fig. 1. Narcissen Leedsi Lucifer, op 23 September 1919 gedurende 3
uren behandeld in warm water van 110°—IIP F. Groei en bloei
zijn uitstekend, terwijl er geen ziekte meer werd gevonden.

Fig. 2. Hyacinthen E. B. Marie, op 10 September 1919 gedurende
66n uur behandeld in warm water van 110°— 111° F.. „Pluk8el van
gehold." De groei is zeer goed, er is in de bedden geen ziekte meer
gevonden, terwijl m een niet met warm water behandeld bed op meer-
dere plaatsen „oudziek" werd geconstateerd. Foto 24 Mei 1920.

big. 3. Narcissen King Alfred (achteraan), White Lady, Red
BSACON, Sulphur Queen en Lucifer (op de voorgrond). Deze
t*u"'^T.^'J" °P ^' ^^' 2^ °^ 24 September 1919gedurende 2itot3uren
behandeld m water van 110"—111° F. De groei en bloei is volkomen
normaal, t^rwijl er geen ziekte meer in is geconstateerd.

9« A
^^'•'=»««^n LoKiFOLius Emperor. Een 4-tal bedden, welke op

T?fto''Wo"V •? ^I'^t''^'''^''
^^'^^ "^^ ^^ 50 minuten in water van

„j^\.T !i u. ^^ behandeld. Het waren vrij zware bollen, welke

S^ r .7 K n°^**^f"' ''^ g"""*^^ ^*« krachtiger dan van een half bed on-

hl^fJ^Y K f^' ^^"'''J' het percentage zieken van 100 o/„ in de onbe-

Foto i^ Me? mcT*'
^ '""^ '^'''^^' ^*^ ^ % ^^ de° behandelde.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TUDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — ge Aflevering — September 1930

TRAMETES PINI BROT (FR.)

een voor de dennen hoogst gevaarlijke zwam, thans 00k in

Nederland aangetroffen.

Er behooren tot de groep der Hymenomyceten of Vlieszwammen
verscheiden soorten, welker mycelium (zwamdraden) in het

hout van boomstammen en takken leeft, terwijl zich buiten

aan de stammen en takken sporenvoortbrengende lichamen,

zoogenaamde ,,paddestoelen" vormen; deze paddestoelen zijn

bij sommige soorten consolevormig, bij anderen knobbel- of

knolvormig, 00k wel korstvormig, terwijl zij bij nog ande-

ren den vorm van de gewone hoed-paddestoelen hebben. De
meesten dezer zwammen behooren tot de geslachten Polyporus

(in ruimeren zin) en Agaricus (insgelijks in ruimeren zin).

Sommige van deze zwammen leven (saprophytisch) in dood
hout (bijv. timmerhout) en doen daarin allerlei veranderingen

optreden, waardoor het hout vaak geheel waardeloos wordt

gemaakt en vermolmt. Dit is o. a. het geval met de bekende

„champignon" of huiszwam {Merulius lacrymans), die balken,

vloeren en andere houten bestanddeelen van huizen vernielt.

Andere soorten zijn ware parasieten, die zich in levende stammen
vestigen en deze binnen langeren of korteren tijd tot den onder-

gang brengen. Wel zijn zij, voorzoover wij weten, altijd icond-

parasieten, die zich alleen dan in levende stammen kunnen

vestigen, wanneer zij door eene wonde in den stam kunnen
binnendringen ; maar bijkans geen enkele oudere stam bezit

niet ergens een wonde, 't zij als gevolg van beschadiging door

den mensch of door grootere of kleinere dieren, 't zij van wind

of hagel.

De vernieling van het hout der stammen geschiedt vooral



190

(ioordat het Myclium der zwam 6ene vloeistoiatfiaiiilUHa^tfc

bepaalde bestanddeelen van het hout, vooral van den wand
der houtvezels of houtvaton. onr/.vt en oplost.

jDe.wai^d der iiou^bvezcl-^ ^ n \.ii(ii mi Ih-.-i,i.<i ooi ^juonkclijk

uit oellufoHe, waarin zich echtc-r ucldta vrrschillcMitlc stot'fen

afzetten, die te zamen door den iiuam lioutstot ol lignine

worden aangeduid. Bij voUedig uitgegroeide houtvezels en -vaten

bestaat de buitenste laag van den wand (dus de laag, waarmee
een vezel of vat aan de aangrenzende vezels of vaten ver-

bpnden is) ongeveeruitsluitend uit houtstof, terwijl de binnenste

laag uit cellulose is opgebouwd.
8omraige van de hier bedoelde houtzwammen nu scheiden

eene vloeistof af, die de cellulose omzet en oplost, andere eene

vloeistof, welke juist de lignine aantast en de cellulose spaart.

Door de inwerking van de zwammen der laatste rubriek

wordt duR die wandlaag opgelost, welke de houtvezels of -vaten

met elkaar verbindt. De vezels en vaten van het hout komen
dus door de inwerking van zoodanige zwam los van elkaar te

liggen, waarvan het gevolg is dat het hout geheel murw wordt en
zich tusschen de vingers fijn laat wrijven. Op de plaatsen, waar
de zwam hare inwerking heeft uitgeoefend, blijft van het hout

alleen de krijtwitte cellulose over; zoo worden dan grootere of

kleinere gedeelten van het aangetaste hout wit gekleurd,

wit gevlekt of wit gestreept. In dit geval spreekt men van „wit-

rot" van den stam. low tLqo

Tegenover het „witrot" staat het „roodrot", dat veroorzaakt
wordt door houtzwammen, die de cellulose van de vezel- en
vaatwanden omzetten, maar de lignine niet aantasten. Daarbij
treden echter nog andere versehijnselen op, die ik hier niet verder
uiteen wil zetten.

En zijn ook zwammen, welker mycelium door zijne afschei-

dingsprodukten zoowel op de lignine als op de cellulose inwerkt.
Ik wil hier echter niet uitvoerig de veranderingen van het
hout door de inwerking der houtzwammen bespreken. Ik
Bchreef dit artikeltje in hoofdzaak om mijne lezers opmerkzaam
t© maken op eene zwam, die van groote beteekenis zou kunnen
worden voor onze grove dennenbosschen, sedert zij doorMej.
Catharina Cool voor 't eerst in Nederland werd geconstateerd.
De heer E. D. van Dissel maakte mij opmerkzaam op een korte
mededeeling van deze dame, en het is op zijn verzoek, dat ik

dit korte artikel voor ons Tijdschrift heb neergeschreven.
De zwam, welke Cath. Cool kort geleden voor 't eerst in

ons land waarnam, is Trametes Pini, die in verscheiden
streken van Noord-Duitschland en ook in Noord-Amerika groote
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verwoestiiigen aanricht^ vooral in grove dennenbosschen, hoewel
zij ook fijnsparren, zilversparren en lariksen niet verschoont.
Be vruchtlichamen, weike Trametes Pint aan de oppervlakte

van stammen en takken vormt, zijn meestal consolevormig en
ongesteeld; zij zijn houtig van consistentie en blijven verschei-
den jaren bestaan. Zij worden ieder jaar grooter door
toevoeging van een nieuwen „jaarring"; een vruchtlichaam
van Trametes Pini kan 50 jaar oud worden en nog ouder. De
kleur van zoo'n vruchtlichaam of „paddestoer' is aan de boven-
zijde zwartachtig-bruin en ruw van oppervlakte, aan den
onderkant geelachtig ; inwendig is het vruchtlichaam geelbruin,
kaneelkleurig.

Wat de afmetingen der paddestoelen betreft, deze zijn zeer
verschillend; de omtrek varieert meestal tusschen 10 c.M.
en 30 c.M.

Tot dusver werd, zooals ik reeds meedeelde, Trametes Pini
in ons land nog nooit aangetroffen. Mej. Cool bericht echter
dat haar den len Januari 1920 door den jongeheer E. K. van
Waveren te Haarlem een exemplaar ter determinatie werd
toegezonden, door hem aan den stam van een grove den ge-

vonden te Aerdenhout.

Aan denzelfden stam vond de jeugdige waarnemer nog een
aantal paddestoelen bijeen. — Mejuffrouw Cool eindigt hare
mededeeling over deze vondst als volgt

:

„Steeds was ik er van overtuigd, dat ook ons land deze zwam
zou herbergen, ofschoon ik zelve, noch een mijner coUega's

mycologen, haar ooit gevonden hebben. Haar oogenschijnlijke

overeenkomst met Fomes igniarius en fomentarius, welke echter

nooit op Coniferen voorkomen, heeft weUicht aanleiding ge-

geven, dat men haar tot nog toe over het hoofd heeft gezien.

Voor berichten dienomtrent en opzendingen ervan houd ik

mij ten zeerste aanbevolen."

Voor houtvesters, boschwachters en natuurlijk ook voor be-

zitters van bosschen is het van 't grootste belang er op te letten

of zij Trametes Pini ook op andere plaatsen in Nederland aan-

treffen. Vinden zij paddestoelen aan de stammen of de dikkere

takken van grove dennen, fijnsparren, zilversparren of lariksen,

en willen zij zeker weten of zij met de genoemde zwam te doen

hebben, laten zij dan hunne vondst zenden aan Mej. Catharina
Cool ('s Rijks Herbarium te Leiden), een bekend zwamkundige.
De infectie der stammen geschiedt door sporen, welke door

de vruchtlichamen bij millioenen worden voortgebracht. De
kiemdraden dezer sporen kunnen alleen binnendringen op

plaatsen, waar de stammen of takken een wonde vertoonen,
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die niet door naar buiten vioeiend bars beschermd wordt.

Daarvandaan dat Trnmetea Pini alleen oudere bestanden aan-

tast.

Vanuit de infectieplaate breidt zich het mycelium naar boven
en naar beneden toe uit, en wel vooral in bepaalde jaarringen.

Door de werking van de zwam ontstaan aanvankelijk helder-

witte, uitsluitend uit cellulose bestaande vlekjes in het overigens

nog gezonde hout. Later wordt de stam of tak door „roodrot"

aangetast.

Het is niet mijn bedoeling, hier uitvoerig over de ziektever-

schijnselen te spreken, die Trametes Pini in 't aanzijn roept. 't

Was mij er alleen om te doen, de aandacht van belanghebbenden
op deze gevaarlijke zwam te vestigen.

J. RiTZEMA Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaaxgang — loe Aflevering — October 1920

MIJN AFSCHEID UIT MIJNE AMBTELIJKE BETREKKING

Op 24 Augustus j. 1. werd, naar aanleiding van mijne aanstaande

aftreding als Hoogleeraar en Directeur van het Instituut voor Phyto
pathologie, in het gebouw der Ned. Heidemaatschappij aan mijne

vrouw en mij door een Comit6 onder de medewerking van een groot

aantal personen in Nederland en Ned. Indie mijn portret aangeboden.

Bij de uitreiking was de zaal geheel door belangstellenden gevuld,

en ook Z. K. H. Prins Hendkik deed ons de groote eer aan, daarbij

tegenwoordig te zijn.

De Voorzitter van het Comite, Prof. Dr. H. Blink, richtte het eerst

het woord tot ons en bood het welgehjkende portret aan. Daarna
spraken Mr. A. G. A. Riddeb van Rappakd, waarnemend Voorzitter

van het Ned. Lanb. Comite en Voorzitter der Geld. Ov. Mij. v.

Landb., Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys de Beerenbrouck, President-

commissaris van de Ned. Heidemaatschappij, Prof. Dr. J. C. H.

DE Meyere te Amsterdam, Dr. J. Th. Oudemans, Voorzitter der

Ned. Entomologische Vereeniging, Dr. H. J. Calkoen, Penning-

meester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Prof. Dr. D.

van Gulik, Rector Magnificus der Landbouwhoogeschool, en Jhr.

G. F. VAN Tets, Voorzitter van de Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant-

kunde, waardeerende woorden tot mij.

Ik betuig hierbij aan alien, die ons een bewijs van hunne sympathie

hebben gegeven, onzen hartelijken dank en veroorloof mij, de door mij

aan het slot van de plechtigheid gehouden toespraak in deze lOe

afle veering van het Tijdschrift over Plantenziekten op te nemen.

J. RiTZEMA Bos.



Dames en Heeren!

Waar mijn leeftijd mij noopt, weldra afscheid te nemen van inijne

ambtelijke loopbaan, zijt Gij zoo vriendelijk geweest, hierheen te

komen om mij in tegenwoordigheid van nxijne vrouw, mijn zoon en
verdere familieleden en vrienden, een bewijs van Uwe sympathie te

geven. Ik wist wel dat er velen in ons land zijn, die mij een goed art

toedragen, en die de veeljarige werkzaamheid, waaraan ik mijn krach-
ten heb gewijd, waardeeren. Maar wat ik thans ondervind, gaat mijne
verwachting ver te boven. Allen, die daartoe hebben meegewerkt,
bied ik, ook namens mijne vrouw en mijn zoon, onzen hartelijken dank.

In de eerste plaats hartelijk dank voor de aanbieding v^an mijn
door Mevr. Carbin—GiPS geschilderd portret. Bijzonder stel ik op
prijs, dat dit kostbare gesehenk niet alleen wordt aangeboden aan mij,

maar ook aan mijne vrouw, die meer dan 39 jaren lief en leed met mij

heeft gedeeld, en die mij in zooveel zaken eene trouwe hulpe was.
En dat het portret na onzen dood aan de Landbouwhoogeschool zal

komen, om daar eene plaats te vir^den in de aula of de senaatskamer,
dat is geheel in onzen geest. Ik ben van 1869 af bij het landbouw-
onderwijs werkzaam geweest. Ik heb gedurende 51 jaren onderwijs
gegeven: niet alleen aan leerlingen op de school, maar ook aan practici
op de akkers, in de kweekerijen en tuinen, in de bosschen, en ook in

dorpsherbergen. Ik heb steeds naar mijn beste weten ertoe meegewerkt
om de Rijkslandbouwschool, die zich later tot Hoogeschool heeft ont-
wikkeld, groot te maken. Dat mijn portret daar later zal komen to
hangen, heeft onze voile sympathie.
Het is mij een bijzonder voorrecht, U hier te zien, Mevrouw Carbin—

GiPS, de kunstenares, die mijn uitstekend gelijkend portret heeft
geschilderd. Niet alleen Uwe uitnemende gaven en Uw ernstig werken
hebben wij leeren waardeeren; mijne vrouw en ik hebben U ook als

mensch leeren hoogachten en vriendschapsbanden met U gesloten.
Het doet ons zeer veel genoegen, dat ook Uw echtgenoot en Uw vader
hier aanwezig zijn, en kunnen genieten van het groote succes van hun
vrouw en dochter.
En wat zal ik tot U zeggen, beste vriend Blink! Gij en Uwe vrouw

en mijn vrouw en ik hebben elkaar reeds 25 jaar lang elkaars trouwe
vrienden kunnen noemen. Wij weten welk een groot aandeel Gij gehad
hebt in de totstandkoming van deze huldiging, en welko moeite Gij
U hebt gegeven voor het welslagen daarvan. Tot dit laatste heeft ook
mijn langjarige vriend en medebestuurder der Nederl. Phytopatholo-
gische Vereeniging, Dr. Calkoen, onder voor hem moeilijke omstan-
digheden, krachtig medegewerkt. Aan U beiden en aan het geheele
Uitvoerend Comit6 en aan de grootere Commissie onzen hartelijken
dank. In "t bijzonder noem ik hier nog mijn vriend Lovink, die aan
deze huldiging zoo'n krachtigen stoot heeft gegeven. Nog langer dan
met de familie Blink waren mijne vrouw en ik met hem en zijne
vrouw, ja met het geheele gezin, zeer bevriend. Wij deelden elkaars
lief en leed.

Met innige blijdschap zien wij hier vele Wageningsche vrienden
en coUega's, voor een gedeelte met hunne echtgenooten en verdere
huisgenooten. Onder hen zijn er sommigen, met wie mijne vrouw
en ik lange jaren op de meest vriendschappelijke wijze omgingen;
ik noem in 't bijzonder de families Pitsch, Broekema, te Wech£l,
Reimers, Berkhout. Hartelijk dank dat Gij hierheen gekomen zijt op
dozen voor ons zoo gelukkigen en toch ook zoo weemoedigen dag!
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Dank ook aan al die coliega's, wier steun ik bij mijn werk herhaaldelijk
mocht genieten.

Mijn vriend en oud-leerling Van Lonkhuyzen bedank ik ten zeerste
voor de groote moeite, die hij zich heeft gegeven om alles in dit
voor de plechtigheid welwillend afgestane gebouw vooi* deze gelegen-
heid in gereedheid te brengen.
En Gij alien, Mijne Heeren, die zoo vriendelijk waart, zeer waar-

deerende woorden tot mij of tot ons te richten, — hartelijk dank voor
wat Gij gesproken hebt.

Ik kan U niet alien afzonderlijk beantwoorden. Gij hebt in wel-
willende overdrijving mijne verdiensten zeer vergroot. Een niet gering
gedeelte van de hulde, mij thans gebracht, breng ik over op mijne
trouwe medewerkers, in 't bijzonder op hen, die een aantal jaren
meer speciaal onder mij werkzaam waren: mijne vrienden Schoevebs,
Maarschalk en Dr. Van Slogteben. Maar ik denk hier niet alleen
aan mijne wetenschappelijke medewerkers; ook aan de ijverige adnai-
nistratrieve ambtenaren en aan mijne vlijtige en vriendelijke schrijf-
sters; ook aan de amanuenses en bedienden. Evenmin als er in de
groote maatschappij een schakel uit het geheel kan worden gemist,
evenmin kan dat in eene inrichting als die, aan welker hoofd ik
gestaan heb. Een bijzonder woord van dank aan den amanuensis-
concierge Smit en den chef-tuinman Pieper, die mij bijkans dage-
lijks ter zijde stonden.

Tot 1 Juli 1919 stond ik ook aan het hoofd van den phytopatholo-
gischen dienst, die op mijn advies in 1899 is tot stand gekomen en
later gewijzigd. Ik heb in al dien tijd de groote toewijding van de
controleurs bij dien dienst ten zeerste leeren waardeeren. Hun getal
was aanvankelijk klein; zij hadden dus zeer veel werk te doen en had-
den met geen geringe moeilijkheden te kampen. Ik heb er steeds voor
gestreden, hun aantal te vergrooten en hunne positie en hun salaris
te verbeteren. Maar dat ging niet altijd gemakkelijk. Na de afsplitsing
van den phytopathologischen dienst heeft de Regeering veel grootere
sommen voor dezen dienst beschikbaar gesteld, en is ook de positie
van het technisch personeel verbeterd. De samenwerking met de
controleurs blijft altijd bij mij in aangename herinnering.

Veel steun en medewerking heb ik ook ondervonden van de Direc-
teuren en het verdere personeel der R. Landbouwproefstations, van
den Inspecteur en verder personeel van het Staatsboschbeheer, van
den Directeur en de ambtenaren der Ned. Heidemaatschappij, en
niet het minst ook van de Rijks land- en tuinbouwleeraren. Aan alien

mijn hartelijken dank.
Evenzeer aan den Bibliothecaris en den Administrateur der Land-

bouwhoogeschool.
In mijn ambtelijk leven heb ik echter niet uitsluitend medewerking

en vriendschap ondervonden, maar ook verdriet: tegenwerking en
zelfs laster bleef mij niet gespaard. Daarom te meer doet het mij goed
thans aan 't einde van mijne ambtelijke werkzaamheid te mogen er-

varen, in welke mate vele, zeer vele personen in den lande mijne
werkzaamheid en mijn persoon hebben gewaardeerd.
Ik heb steeds getracht, de belangen van den land-, tuin- en bosch-

bouw, op het gebied, dat ik bearbeidde, naar mijn beste weten en naar
mijne krachten te bevorderen. Dat was het einddoel van mijn streven.

Maar gemakkelijk ging dat niet. Vele van mijne jongere coliega's

zullen zich moeilijk kunnen voorstellen, hoe wij jaren lang te Wage-
ningen hebben gewerkt. Van adsistenten was geen sprake. Jaren lang
beschikte ik met twee coliega's samen over een amanuensis. Toen
ik mijne aaltjesonderzoekingen begon, moest ik daarvoor een klein

lapje grond van een collega afbedelen; en ik heb zelf maar dien grond
omgespit, omdat ik in afzienbaren tijd niemand kon krijgen, die het

voor mij deed. De salarissen waren zoo gering, dat wij er wat bij

moesten verdienen, bijv. door jongelui in huis te nemen, die ook al
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weer zorg en werk meebrachten. Wij moesten vele uiteenloopende

vakken doceeren, en hadden vele lesuren. Toch heb ik daarbij tevens

nog ten bate van den land-, tuin- en boschbouw gewerkt. Een acht-

nrigen werkdag heb ik trouwens nooit gekend! Maar de arbeid is mij

altijd een zegen geweest.

Heb ik aan de praktijk der boderakultnur eenige diensten kunnen
bewijzen, — aan den anderen kant heb ik van de praktische land-

tuin- en boschbouwers onnoemelijk veel geleerd. Ik bied hun daarvoor

mijn hartelijken dank.
Bij mijn werk voor de praktijk heb ik ook de wetenschap gediend.

Ook wat ik in die richting deed, heeft waardeering gevbnden, niet

het minst bij de vakgenooten in 't buitenland. —
Op tweegrlei wijze kan men de wetenschap beoefenen: zuivere

wetenschap beoefent hij, die zijne onderzoekingen doet uitaluitend om
de geheimen der natuiir of van het menschenleven te ontsluieren,

om de wetten te vinden, die in het heelal heerschen. Toegepaste wetefi-

schap beoefent hij, wiens onderzoekingen in de eerste plaats geschie-

den met het doel, het stoffelijk of geestelijk geluk van de mensch-
heid of van bepaalde groepen van menschen te verhoogen. Er is

tusschen zuivere wetenschap en toegepaste wetenschap geen verschil

in methode, maar wel verschil in het doel, dat de beoefenaar der
wetenschap voor oogen heeft.

Wanneer echter de beoefenaar der wetenschap niet in de eerste

plaats werkt of uit zuivere dorst naar waarheid, of met de bedoeling,
anderen te helpen, — maar als het eerste doel van zijn streven is:

beroemd te worden of een mooie positie te verwerven, — dan wordt
de verheven wetenschap door hem verlaagd tot een gewoon bedrijf,

dat wordt uitgeoefend om winst te behalen. Handel en winstbejag
zijn nuttig en noodig. Maar Jezus duldde geen handel in den tempel,
gewijd aan den dienst van den Allerhoogste; evenmin behooren winst-
bejag en zucht naar roem thuis in den tempel der wetenschap, die

per slot van rekening toch ook aan den dienst van den Almaclitige
gewijd is. Jacht naar roem geeft vaak aanleiding, dat nog volkomen
onrijp werk wordt geplubiceerd, tot schade en voor de wetenschap
en voor de praktijk. Jacht naar eene mooie positie kan zoo ver gaan,
dat men door allerlei middelen gaat trachten, een ander van zijne
plaats te dringen om die zelf in te nemen.
De ware wetenschap, zuivere of toegepaste, heeft geen nevenbedoe-

lingen; zij kent geen trots; zij is bescheiden, want het zal hier altijd

blijven: „VVij kennen ten deele en wij profeteeren ten deele." Goethe
zegt volkomen terecht: „In8 Innre Natur dringt kein geschaffner
Geist." —
Wanneer ik, mijne hoorderessen en hoorders, iets geweest ben voor

de wetenschap en vooral iets geweest ben voor het belangrijke ge-
deelte van ons volk, dat zich wijdt aan de bodemkultuur, — wanneer
ik, als mijn aardsche loopbaan zal zijn voleindigd, misschien een flauw
yoetspoor mocht hebben nagelaten in het zand van den tijd, — dan
is dat niet mijne verdienste. De eigenschappen, die mij in staat stelden,
te doen wat ik gedaan heb, heb ik mij zelven niet gegeven; ik heb er
alleen maar gebruik van gemaakt. Niet mij de eer: Soli Deo gloria.
Moet ik dus den lof afwijzen, die mij heden in zoo mime mate is

toegezwaaid, — de bewijzen van sympathie, die de mijnen en ik
heden mochten ontvangen, verwarmen onze harten. Ook namens mijne
vroiiw en mijn zoon, namens broers en zusters en verdere familie,
hartelijk dank voor dezen onvergetelijken dag! Moge het U alien
goed gaan: — mogen land-, tuin- en boschbouw bloeien, moge het
landbouwonderwijs in al zijne vertakkingen tot steeds meer ont-
wikkeling komen; en moge dat alles strekken tot heil van ons dier-
baar Vaderland!



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEiN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — iie Aflevering — November igao

AAN DE DONATEURS EN LEDEN DER NEDERLANDSCHE
PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTENKUNDIGE)

VEREENIGING.

Reeds in het Verslag van de Algemeene Vergadering van onze
Vereeniging, op 9 April j.l. gehouden (zie biz. 140 en 141 van
dezen jaargang) werd er op gewezen, dat de propaganda, bij

den aanvang van dit jaar door het Bestuur van onze Vereeniging

gemaakt, wel eene toeneming van het aantal donateurs en leden

ten gevolge had, maar niet in die mate, dat de Nederlandsche
phytopathologische Vereeniging daardoor in gunstiger finan-

cieele positie zou zijn gekomen. De propaganda zelve heeft veel

gekost; en de prijzen van het papier en de cliches zijn, evenals

de drukloonen, enorm gestegen.

Om het Tijdschrift op denzelfden voet als tot dusver te kunnen
uitgeven, is versterking van onze financien hoogst noodig.

Ik richt daarom het dringende verzoek tot onze donateurs

om hunne jaarlijksche contributie te verhoogen; en tot onze

leden om nieuwe leden aan te werven. Het jaar 1921 zal voor

de Vereeniging een moeilijk jaar zijn: want reeds bij den aan-

vang van 1 920 hadden wij een tekort, en dit is door de ruime

verspreiding van de lijvige van 4 platen voorziene eerste afle-

vering niet onbelangrijk toegenomen. Daardoor heb ik mij ge-

noodzaakt gezien, tusschen de dikkere afleveringen 1, 2 en 5

sommige dunne en zelfs een paar zeer dunne afleveringen (4, 9

en 10) te laten verschijnen. Ik hoop die groote ongelijkheid

in den omvang der verschillende afleveringen in den volgenden

jaargang te kunnen vermijden.

Natuurlijk is in 't algemeen toetreding van meer donateurs

en leden en verhooging van de contributie door de donateurs

zeer gewenscht; maar reeds door eene extra bijdrage alleen

voor het jaar 1921 zou onze Vereeniging belangrijkgeholpen zijn.

Het jaar 1921 toch — ik deelde dit boven mee— zal voor de Ver-
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eeniging een zeer moeilijk jaar z\jn, omdat het beslist nood-

zakelijk is, in dat jaar het financieele tekort in te halen. Wie
onze Vereeniging en het Tijdschrift een goed hart toedraagt,

steiine ons hetzij door een blijvende verhooging van zijne con-

tributie, hetzij door de toezending van eene extra gift voor ^6n.-

maal, toe te zenden aan onzen penningmeester Dr. H. J. Calkoen
te Dieren, huize „de Peppel".

Het „Tijdschrift over Plantenziekten" bevat artikelen, die

van belang zijn voor den landbouwer, den eigenaar van bosschen,

den ooftteler, den warmoezier, den boomkweeker, den bloem-

boUenteler, den bloemist, voor iederen eigenaar van een tuin

of een landgoed. Tot hen alien richten wij diis het dringende

verzoek: steunt dit Tijdschrift in dezen moeilijken tijd !

De Redacfeur

:

J. RiTZEMA Boa,



EEN ONGEWOON GEVAL VAN AANTASTING
DOOR MEELDAUW.

Prof. Fischer deelt in de „Schweizerische Obst- und Garten-
bau-Zeitung" (1919, pag. 314) een interessant geval mede van
een aantasting van Prunus Laurocerasus, de laurierkers, door
een meeldauwzwam {Podosphaera oxyacanthae var. iridactyla).

In normale omstandigheden is de laurierkers niet vatbaar
voor meeldauw: verschillende andere Prunus-soorten worden
door de genoemde zwam aangetast, op Prunus Laurocerasus

was zij echter nog niet waargenomen. Nu bevinden zich in den
botanischen tuin te Bern eenige struiken van deze soort; in

den winter van 1918—19 hadden deze veel van vorst te lijden

gehad. Zij werden daarom het volgend jaar sterk teruggesnoeid

en vormden toen nieuwe scheuten, die nog midden in den zomer
hun ontwikkeling niet hadden afgesloten en tot in Augustus en

September nog teere, lichtgroene bladeren vertoonden. In het

begin van September werd nu opgemerkt, dat bij vele takken
de jongste bladeren min of meer verbogen en ingerold waren,

daarbij vaak abnormaal klein; de onderzijde was met een witten

schimmel bedekt. De lager geplaatste bladeren waren niet of

slechts weinig aangetast. Bij nader onderzoek werden ook de

kleine donkere perithecien gevonden, waardoor de zwam met
zekerheid te determineeren was. De verklaring, die prof. Fischer

van het ongewone verschijnsel geeft en die inderdaad ook zeer

waarschijnlijk klinkt, is deze: Onder normale omstandigheden

heeft Prunus Laurocerasus in den tijd, dat de meeldauw op andere

Prunus-soorten optreedt, reeds geheel ontwikkelde, harde blade-

ren, die blijkbaar ontoegankelijk zijn voor de infectie. Hier echter

waren tijdens de ontwikkeling van de zwam op andere Prunus-

soorten, aan de laurierkers nog jonge weeke bladeren aanwezig,

die blijkbaar vatbaar waren. Met andere woorden, men heeft

hier te maken met een inheemschen parasiet, die tengevolge van

het opschuiven van het vatbare stadium eener voedsterplant,

welke normaliter de infectie ontgaat, deze thans heeft weten

aan te tasten. Prof. Fischer acht de mogelijkheid niet uitge-

sloten, dat de zwam, nu zij eenmaal op dezen nieuwen waard

vasten voet gekregen heeft, zich daarop zal weten te handhaven

;



200

zy zou b.v. door middel van perithecien er op kunnen overwin-

teren en daarna ook die jonge scheuten, welke op normale wijze

ontstaan, kunnen aantasten. Waargenomen is dit echter niet,

want voorzichtigheidshalve heeft men de aangetaste scheuten

afgesneden en vernietigd.

De waarneming is inderdaad wel interessant en zou wellicht

het uitgangspunt kunnen vormen van een belangrijk dnderzoek.

In de eerste plaats heeit men een aanwijzing waarop de resistentie

van de laurierkers berust; het is duidelijk, dat dit hier niet in

een immuniteit is, die zetelt in het protoplasma. Men zou moeten
nagaan in welke phase van zyn ontwikkeling het blad zijn vat-

baarheid verliest en nauwkeurig onderzoeken, waarop dit berust.

In de tweede plaats zou men kunnen trachten de zwam gedurende
eenige generaties op d.g. abnormale exemplaren der nieuwe
voedsterplant voort te kweeken ten einde na te gaan of het

infecteerend vermogen hierdoor wijziging ondergaat.

De nauwkeurige beantwoording van deze vragen zou voor
de wetenschappelijke phytopathologie van belang kunnen zijn.

Zoo zou zij misschien licht kunnen werpen op een der wijzen,

waarop gespecialiseerde parasieten den kring hunner voedster-

planten kunnen uitbreiden.

H. A. A. VAN DER Lek.



IN NEDERLAND WAARGENOMEN PARASIETEN VAN
DE GESTREEPTE DENNENRUPS

{Trachea piniperda Panz — Panolis griseovariegata Goeze),

In het artikel over de gestreepte dennenrups van de hand van
Prof. Ritzema Bos, verschenen in de eerste drie afleveringen

van den 26en jaargang van het Tijdschrift over Plantenziekten,

richt de geleerde schrijver op pag. 85 tot mij het verzoek aan
de lezers van dit Tijdschrift een voUedig overzicht te geven van
de soorten van sluipwespen, die gedurende de jongste plaag uit

de dennenrups zijn gekweekt en die bijzonderheden uit hare

leefwijze ter sprake te brengen, welke op de beeindiging der

plaag invloed kunnen hebben gehad; een verzoek waaraan ik

gaarne gevolg geef.

Een onderzoek van het in de aangetaste bosschen verzamelde

materiaal, dat mij werd toegezonden vanwege het Instituut voor

Phytopathologie, het Staatsboschbeheer, verder door Dr. J. Th,

OuDEMANS te Putten en den heer J. H. Vogel, Hofjager op

het Loo, alsmede van het materiaal door mijzelf aldaar ver-

zameld, heeft aangetoond, dat de navolgende sluipwespsoorten

in het geteisterde gebied vertegenwoordigd waren. Onder de

namen der soorten staan die der vindplaatsen vermeld, terwijl

de achter de vindplaatsen genoemde cijfers betrekking hebben

op de maanden en op het jaar waarin de sluipwespen zijn ver-

schenen. Daar de exemplaren, die in den loop van dit jaar zijn

uitgekomen, gekweekt zijn binnenshuis, moet er natuurlijk

rekening mede worden gehouden, dat deze vroeger verschenen

zijn dan ze in de vrije natuur gedaan zouden hebben. De hyper-

parasieten zijn aan het slot der lijst afzonderlijk vermeld. i)

1. Ichneumon pachymerus Ratz.

Lunteren, Bennekom, Zeist, Nunspeet, Doom, Putten, Maars-

bergen en Dieren; 8, 1919; 3, 4, 1920.

2. Ichneumon fabricator F.

1) Hyperparasieten noemt men de parasieten, die voor ons nuttige

parasieten infecteeren. Zij worden parasieten van de tweede, derde

of vierde raacht genoemd al naar ze parasieten van de eerste, tweede

of derde macht tot prooi kiezen.
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Bennekom, Nunspeet; 8, 1919: 3, 1920.

3. Ichneumon nigritarius Grv.

Lunteren, Bennekom, Leuvenum, Putten; 8, 1919; 4, 5, 1920.

4. Ichneumon hilunulatus Grv.

Lunteren, Bennekom, Nunspeet; 8, 1919; 4, 5, 1920.

5. Amhlyteles ruhro-ater Ratz.

Leuvenum; 5, 1920.

6. Phygadeuon vagans Grv.

Nunspeet, Bennekom, Putten; 5, 1920.

7. Phygadeuon nubilipennis n, sp. i)

Putten; 4, 5, 1920.

8. Microcryptv^ (Plectocryptus) perspicillator Grv.

Bennekom, Putten- 5, 1920.

9. Microcryptus (Plectocryptus) arrogans Grv.

Leuvenum, Bennekom, Nunspeet. Putten; 5, 1920.

10. Angitia tenuipes Ths.

Putten; 4, 1920.

1 1

.

Exochilum circumflexum L.

Bennekom; 5, 1920.

12. Aphanistes armatus Wesm.
Zeist, Bennekom, Nunspeet; 5, 1920.

13. Banchus femoralis Ths.

Lunteren, Bennekom, Putten; 4, 5, 1920.

14. Meteorus scutellator Nees.

Bennekom; 8, 1919.

15. Meteorus albiditarsis Curtis.

Over het geheele gebied verbreid; 3, 4, 5, 1920.

Hyperparasieten.

1. Hemitdes castaneus Tasch.

Putten; 4, 5, 1920.

2. Hemiteles pedestris F.

Putten; 4, 1920.

3. Hemiteles apec. 2)

Putten; 4, 1920.

4. Hemiteles spec. 3).

Putten; 4, 1920.

5. Astiphromma strenuum Holmgr.
Putten; 6, 1920.

^) De beschrijving dezer soort volgt in de Entomologische Berichten.
*) en 3) zijn mannetjes van het genus Hemitdes, welke niet met

zekerheid te determineeren zijn.
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6. 2 Chalcididae i), tot verschillende soorten behoorend.
Putten; 4, 1920.

De op eerstgenoemde lijst onder 5, 6, 7, 10 en 12 aangeduide
soorten komen niet voor onder de parasieten van Panolis pini-

perda, waarvan Prof. Ritzema Bos in zijn artikel melding
maakt, daar die nog niet als bewoners van de dennenrups be-
kend stonden, toen de desbetreffende inlichtingen aan Prof.
Ritzema Bos werden verstrekt. De onder 5, 6 en 7 vermelde
zijn nieuw voor de Nederlandsche fauna; laatstgenoemde is

bovendien eene nog niet beschreven soort, waarvan in de be-
zending, welke Dr. J. Th. Oudemans mij deed toekomen, 4
exemplaren aanwezig waren. Het aantal sluipwespen, dat als

parasieten van de gestreepte dennenrups te boek staat, is, na
bijvoeging dezer 5 soorten, tot 41 gestegen. De hyperpara-
sieten zijn daar natuurlijk niet onder begrepen.

Bovenstaande opgave kan evenwel niet worden beschouwd
als te bevatten de namen van het voUedige aantal der sluipwesp-

soorten, die tijdens de plaag eene rol hebben gespeeld, want lang
niet uit aUe deelen van het aangetaste gebied heb ik materiaal te

mijner beschikking gehad en bij lange niet op alle plekken, waar
materiaal verzameld is, zijn alle onder 't mos en 't strooisel aan-
wezige parasietcocons medegenomen.
Een overzicht te geven van het percentage der geinfecteerde

rupsen op de onderzochte plaatsen is derhalve niet mogelijk,

zelfs niet bij benadering. Uit de verzamelde gegevens echter is

duidelijk gebleken, dat ditmaal de plaag grootendeels door de
werkzaamheid van sluipwespen ten onder is gebracht. De Braco-
nide Meteorus albiditarsis Curtis heeft daarbij ongetwijfeld een

hoofdrol vervuld. De infectie door deze sluipwesp heeft plaats

nog voor dat de rups halfvolgroeid is, en de parasietlarve is vol-

wassen en verlaat haren hospes nog voor deze zich verpopt.

Spoedig daarna spint zij zich een cocon, waarbinnen zij in larve-

toestand verblijft tot het volgende voorjaar. Eerst 14 dagen
voor haar verschijnen gaat zij in den poptoestand over. De geel-

achtig gekleurde, wolUge cocon van Meteorus albiditarsis kon
men tijdens de plaag in groote massa's in het den bodem der

bosschen bedekkende strooisel en mos, te midden der vUnder-

poppen aantreffen. Voor nadere bijzonderheden aangaande
dezen parasiet verwijs ik naar bovengenoemd artikel van Prof.

Ritzema Bos.

Voorts heeft zich dezen keer als een geduchte vijand van den

1) Beide Chalcididen behooren tot nog niet monographisch be-

werkte groepen.
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dennenuil doen kennen : Ichneujnon pachymerus Ratz, eene sluip-

wesp uit de onderfamilie der Ichneumoninae, tot welke groep,

behalve 3, 3 en 4 op bovenstaande lijst vermeld, ook het onder

5 daarop voorkomende genus Amblyteles behoort. Een der ken-

merken van de wijfjes van genoemde groep is het bezit van een

verborgen, althans nauwelijks waarneembaren, legboor. Op
vele plaatsen in de geteisterde bosschen is Ichneumon pachymerus

in grooten getale opgetreden. Verreweg de meeste Ichneumo-

ninae, misschien wel alle, infecteeren haren hospes, wanneer deze

zich in 't larvestadium bevindt, evenals dit bij den zooeven ge-

noemden Meleorus albiditarsis het geval is. Evenwel heeft de

infectie eerst dan plaats als de rups haar vollen wasdom nadert.

De parasiet gaat mee over in de vlinderpop en na deze nagenoeg

geheel verteerd te hebben, verpopt zij zich binnen het leegge-

geten omhiilsel van haren waard. In tegenstelling met voor-

noemden Meteorus albiditarsis wiens ontwikkeling en die van

zijnen hospes gelijken tred houden, treedt, blijkens het door mij

onderzochte raateriaal, Ichneumon pachymerus jaarlijks in twee

generatien op.

De ontwikkeUngsduur bij shiipwespen kan zeer uiteenloopen.

Ratzeburo geeftin het eerste deel van zijn werk ,.,Die Ichnenmo-

nen der Forstinsecten" op pag. Ill een voorbeeld van een zeer

kort ontwikkelingsstadium door hem waargenomen bij eene

ectoparasitisch en gezellig levende sluipwesp, genaamd Pimpla

flavipes, een parasiet van den witylsikvlindeT(Oeonistes quadra L.),

waarbij de geheele levenscyclus eener zomergeneratie zich in

20 dagen afspeelde. Ook andere onderzoekers hebben ten opzichte

van den ontwikkeUngsduur bij Pimpla flavipes gelijke waar-

nemingen gedaan. Dit geval kan echter niet dienen als maatstaf

voor de groote massa. Bij de soorten, die in meer dan eene

generatie per jaar optreden, duurt de ontwikkeling van ei tot

volkomen insect, in het voile seizoen, in den regel gemiddeld
4 tot 5 weken.

De sluipwespen, die eerst laat in 't seizoen verschijnen, be-

hooren doorgaans tot eene tweede generatie. De wijfjes van zulk

eene generatie overwinteren, indien zij voor het invallen van
het koude jaargetijde geen gelegenheid hebben gehad hare

eieren onder te brengen. Zij brengen in dit geval den mnter
door onder mos, strooisel, onder boomschors of op andere be-

schutte plaatsen. Hier mag niet onvermeld blijven, dat sluip-

wespen van het manlijk geslacht nooit in den volkomen toestand
overwinteren.

Ichneuraonen gelijk Meteorus albiditarsis, die slechts eenraaal
per jaar vliegen, doorleven een rusttijd van omstreeks 10 maan-
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den. Bij uitzondering echter kan deze Bra^onide tweemaal over-

winteren voordat zij verpopt. Hoewel bij Ichneumon pachymerus

en verwante species eene soortgelijke eigenschap nog niet is

geconstateerd, kan haast met zekerheid worden aangenomen,
dat ook van de soorten dezer groep geregeld exemplaren der

zomergeneratie overwinteren welker imagines eerst in 't voor-

jaar verschijnen. i)

Het feit echter, dat bijna op alle plaatsen waar Ichneumon

jMchymerus zich heeft vertoond, tal van dennenuilpoppen zijn

verzameld, welke eerst na den winter den imago dezer sluipwesp

leverden, zal verklaard kunnen worden door de aanwezigheid

in de aangetaste bosschen van late dennennipsen — nakomers

zoude men ze kunnen noemen — , die men daar tijdens de plaag,

in de maanden Augustus en September in grooten getale kon

waarnemen, zoodat, toen de parasieten der zomergeneratie ver-

schenen, hare wijfjes in de gelegenheid waren zonder lang zoe-

ken hare eieren onder te brengen.

Hoe lang in de vrije natuur Ichneumonen in leven kunnen

blijven is bezwaarlijk na te gaan. Indertijd heb ik proeven ge-

nomen met ruim 100 exemplaren van de sluipwesp Pimpla sa^ax

Htg., die in mijn laboratorium zich hadden ontwikkeld uit gallen

van de harsbuilrups. De kooitjes, waarin de parasieten in obser-

vatie werden gehouden, werden dagelijks van versehe denne-

twijgjes voorzien, het eenige voedsel waarover sluipwespen, die

midden in de dennenbosschen uitkomen, beschikken. Ook werden

proeven genomen met het bijvoederen van verdunden honing. Het

is mij echter niet gelukt meer dan twee exemplaren nit dezen

kweek, en wel twee van het vrouwelijk ^eslacht, langer dan

eene maand in leven te houden. Van de overigen stierven de

wijfjes tusschen de 14 en 23 dagen, terwijl geen mannetje ouder

werd dan twee weken. Berthoumieu, een Fransch onderzoeker,

1) Het is van algemeene bekendheid, dat insecten, inzonderheid

Hymenoptera, wat den duur hunner ontwikkehng betreft, zich niet altijd

aan bepaalde regels houden. Nog een paar voorbeelden uit andere

groepen laat ik hier volgen: Bij het bladwespengenus Lyda kunnen

individu's, welke tot eenzelfde breed behooren, een, twee of drie

maal in het larvestadium overmnteren, zoodat de imagines het eerste,

tweede of het derde jaar na het optreden der larve kunnen vhegen.

Eriogaster lanestris, de woldrager, vhegt in den regel reeds na eenmahge

overwintering, echter kan de vlinder ook na 2-, 3-, zelfs na 4- en, bij

hooge uitzondering, na 5-jarige poprust eerst verschijnen. Het met

lange tusschenpoozen optreden der imagines kan in niet geringe

mate van nut zijn voor de instandhouding der soort, immers in

tijden van voedselnood of wanneer ongunstige klimatische factoren

hunnen invloed doen gelden, kan door genoemde eigenschap de alge-

heele vernietiging van een ras worden voorkomen.
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veronclerstelt, dat 4 maanden de hoogste leeftijd is, die in de

vrije natuur en in hot voile seizoen, door eene sluipwesp kan

worden bereikt. Ik houd het voor onwaarschijnlijk, dat van de

parasieten van Panolis piniperda, welke in de maand Augustus

verechijnen, exemplaren tot Juni of Juli van het volgende jaar

in leven kunneu blijven.

Geen byzonderheden zijn mij bekend aangaande de leefwijze

vande onder 6, 8, 9 en 10 vermelde species en ook de literatuur

geeft daaromtrent geen licht. Waarschijnlijk treden deze in

meerdere generatien op. Van hen was alleen Microcryptvs

arrogaiis in sommige bosschen tamelijk talrijk vertegenwoordigd,

de andere waren overal schaarsch. Ook van 11 en 12 kan dit

laatste worden beweerd, daarentegen was de sub J 3 genoemde
Banchus feinoralis Ths. plaatselijk in grooten getale aanwezig.

De laatstgenoemde drie species leven ongeveer als Meieorus

alhiditarsis . Even als deze parasiet overwinteren zij als vol-

wassen larve en geschiedt dit in den regel in een cocon buiten

den waard ; echter komt de imago ook wel eens uit het omhulsel

van de vlinderpop te voorschijn. Bij alle drie grijpt de verpop-
ping eerst in 't voorjaar plaats. Het feit, dat Meteorus alhidi-

tarsis bij de jongste plaag, en waarschijnlijk ook reeds bij vroe-

gere piniperda-i^Xdigen in Nederland, als verdelger der rupsen
eene belangrijke rol heeft gespeeld, is des te merkwaardiger
wanneer men in aanmerking neemt, dat deze sluipwesp in 't

buitenland als parasiet van de dennenrups zoo good als onbekend
is, terwijl daar bij piniperda-\ii&gen sluipwespsoorten op den
voorgrond treden, waarvan gebleken is, dat zij in Nederland
bij de jongste plaag slechts spaarzaam vertegenwoordigd waren
of geheel ontbraken. i)

Wat betreft de hierboven genoemde hyperparasieten, naar
mijne meening maakt men zich over 't algemeen eene over-
dreven voorsteUing van de oeconomische beteekenis dezer sluip-

wespen en wordt de schade voor den landbouw door hen indirect

teweeggebracht in den regel overschat, want slechts zelden en

M Noch Ratzeburg, die in zijn werk ,.Die Ichneumonen der Forst-
insecten" de sluipwespen, welke Panolis piniperda bewonen, uitvoerig
behandelt, noch Escherich, die op pag. 82 van zijn werk „Die ange-
wandte Entomologie in den Vereinigten Staaten" aan de hand van een
tableau aanschouwelijk voorstelt alle parasieten, welke zijn waarge-
nomen tijdens eene piniperda--p\a,&g, die ongeveer 10 jaren geleden in
de omgeving van Dresden woedde, noerat Meteorus alhiditarsis als
vijand van de dennenrups. Evenmin maakt Marshall in zijn werk
..Les Braconides" in Andre's Species des Hymenopteres, waarin de
soort is beschreven en hare versohillende hospites zijn opgesomd,
gewag van Panolis piniperda als gastheer van Meteorus alhiditarsis.



207

dan nog maar bij het einde eener plaag, vermenigviildigen zij

zich in die mate, dat hunne aanwezigheid, bij het verloop eener

plaag gewicht in de schaal zoude kunnen leggen. Bij de laatste

groote nonrupsenplaag in Noord-Brabant en bij de roodstaart-

plaag, die eenige jaren geleden in Gelderland werd geconstateerd,

was er van hyperparasieten uiterst weinig te bespeuren.

Aangaande de parasiet- of sluipvliegen welke in het jaar 1919

in de geteisterde bosschen op sommige plaatsen in grooten getale

werden opgemerkt, is gebleken, dat deze grootendeels tot de

soort Panzeria rudis Fall, behooren en dat daar waar deze vlie-

gen in massa's optraden, de sluipwespen sterk in de minderheid

waren. Uit laatstgenoemd verschijnsel kan worden afgeleid, dat

omstandigheden zich kunnen voordoen, die eene vermenigvul-

diging van parasietvliegen begunstigen. terwijl weer andere aan
sluipwespen de kans bieden zich te vermeerderen. Het is naar

mijne meening niet aan toeval toe te schrijven indien ergens

een der beide groepen het overwicht heeft.

C. A. L. Smits van Bubgst.

Ginneken, Augustus 1920.



NIEUWE ZIEKTEN, WAAROP GELET MOET WORDEN.

In de jaren (van 1912 af) dat ik bij het Instituut voor Phyto-

pathologie en den Phytopathologischen Dienst ben werkzaam

geweest, heb ik mij hoofdzakelijk bezig gehouden met het onder-

zoek van het groote aantal inzendingen van zieke of door dieren

beschadigde planten, dat met verzoek om advies aan die in-

stellingen werd toegezonden. Het behoeft niet te verwonderen,

dat daaronder herhaaldelijk ziekten en plagen waren, die niet

eerder in ons land waren waargenomen, terwijl een enkele maal

een geheel nieuwe ziekte kon worden geconstateerd. Gold het

een ziekte, die reeds dadelijk bleek economische beteekenis te

hebben, dan werd daaraan gewoonlijk zoo spoedig mogelijk in

dit bladeen meer uitvoerig artikel gewijd; i) in den vorigen jaar-

gang maakte ik onder bovenstaanden titel een begin met eene

serie kortere opstellen, waarin ik mij had voorgesteld de belang-

hebbenden attent te maken op zulke plantenziekten, die, indien

zij al reeds in ons land waren opgetreden, dan toeh voorloopig

nog van minder belang waren, of wel op zulke, die in het buiten-

land waren waargenomen en wellicht reeds in ons land aan-

wezig waren of daar licht te eeniger tijd konden verschijnen.2)

Ook in het jaar 1920 kon ik wederom met eenige ziekten

van dien aard kennis maken, waarvan ik er hier enkele wensch
te bespreken. Ik begin met eene ziekte

bij boonen.

In September werden den Phytopathologischen Dienst een

*) Jaargang 1913: Eene voor Nederland nieuwe seringenziekte, ver-

oorzaakt door Phytophthora syringae Kleb. — Jaargang 1914: biz. 81,
De klaverstengelbrand (anthracnose der klaver), eene tot dusver in

Nederland nog onbekende klaverziekte. — biz. 97: Eene rupsenplaag
in de aardbeiplanten bij Beverwijk; — Jaargang 1915: biz. 26, Perzik-
schurft in Nederland; biz. 100, Voorloopige mededeeling over eene
nog onbekende, wellicht niet ongevaarlijke ziekte van het vlas ; biz. Ill,
Een nieuwe havervijand {Tarsonemus spirijex Marchal); biz. 123,
Het Phytophthorarot der pitvruchten. — Jaargang 1919: biz. 174,
De tomatenkanker.

2) Jaargang 1919, biz. 95, Bij spinazie; biz. 126, Bij tomaten,
Petunia's, asters, muurbloemen en Gilia tricolor.
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aantal reeds droge peulen van bruine boonen uit Brielle toege-

zonden, die eigenaardige zeer in het oog vallende vlekken ver-

toonden. Deze vlekken maakten hoofdzakelijk een zwarten
indruk, maar het middengedeelte was duidelijk roodbruin, welke
kleur met een nuance in het groen naar zwart overging, zoodat
de rand geen bruin meer vertoonde, maar zwart was met een
groenige tint; tusschen het bruin en het zwart bestond dus geen
zeer scherpe afscheiding hetgeen wel het geval was tusschen den
rand van de geheele vlek en het overige, weefsel van de peul, dat
reeds droog en geel was. Deze vlekken varieerden zeer in grootte;

sommige maten slechts 4 a 5 m.M. in doorsnede, andere hadden
een middellijn van een centimeter en meer, terwijl ook niet

zelden een paar vlekken ineen waren gevloeid tot een grootere

vlek, waarin dan echter duidelijk de verschillende roodbruine
middengedeelten van de oorspronkelijke vlekken onderscheiden
konden worden ; de grootere vlekken besloegen de geheele breedte

van de peul.

Bij mikroskopisch onderzoek en zelfs bij beschouwing door
een handloupe was er niet veel meer op te zien; bij sterkere

vergrooting evenwel zag men op de vlekken tal van zeer kleine

zwartepuntjes. Het mikroskopisch onderzoek wees uit, dat deze

puntjes bestonden uit donkergekleurde kluwentjes van zwam-
draden, die zoowel kleine sklerotien als organen ter vorming
van spoien in aanleg konden zijn: duidelijk stonden deze

zwarte puntjes in verband met een weelderig ontwikkeld zwam-
dradenweefsel, dat zich in en tusschen de cellen van de schil

van de peul had ontwikkeld en deze cellen klaarblijkelijk tot

afsterven had gebracht. Bij de kleinere vlekken was dit mycelium
gewoonlijk nog niet door de geheele schil heengegroeid, zoo-

dat het vlies aan de binnenzijde nog niet was bereikt; op

enkele plaatsen echter bij zeer zieke peulen, was dit wel het ge-

val ; daar had het mycelium zich zelfs op de zaden, op de boontjes

dus, gevestigd en had daarop ook reeds de zwarte puntjes ge-

vormd. Het mycelium scheen echter niet bij machte te zijn, in

de zaden zelf binnen te dringen; althans ik kon geen boontjes

vinden, waarbij dit het geval was.

Ik kon nergens in de literatuur dergelijke vlekken op boonen

beschreven vinden, en dus zat er niets anders op dan te trachten

de zwarte puntjes tot verdere ontwikkeling te brengen om dan

de zwam te kunnen determineeren. Ik bracht daartoe eenige peu-

len met vlekken in eene vochtige ruimte, en na enkele dagen reeds

begonnen de zwarte puntjes uit te groeien tot overeind staande

bosjes, als het ware kleine kwastjes of bezempjes, van donkerge-

kleurde zwamdraden. Deze bosjes werden zoowat 2/10 m.M. lang.
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waarna z\j aan hun uiteinde, dat kleurloos was, zich wat van

elkander afbogen, ook weder als de takken van een bezem, om
spoedig daarop aan dat kleurlooze deel eveneens kleurlooze,

twee- tot meestal drie-, een enkele maal viercellige, ongeveer

i/jo m.M. lange sporen af te zonderen, die lets gekromd en aan

beide einden toegespitst waren. Nu kostte het geen moeite meer

de zwam te determineeren als Isariopsis griseola Sacc, welke

zwam, voor het eerst in Noord-Italie beschreven, in de phyto-

pathologische literatuur wordt vermeld als vlekken op boonen-

hladeren te veroorzaken ; deze vlekken zoiiden aan den boven-

kant der bladeren bruinachtig grijs zijn, aan den onderkant, waar

de bosjes conidiendragers voor den dag komen, aschgraiiw; zij

zijn, zooals te zien is op een afbeelding in Kirchner en

Boltshauser's „Atla8 der Krankheiten und Beschadigungen

unserer landwirtsch. Kulturpflanzen", 2, Tafel XIII, fig. 1, door

de nerven en dus scherp en hoekig begrensd; daar is moeilijk

mede te rijmen Kirchner's verklaring, dat zij niet scherp be-

grensd zouden zijn. Ik heb geen versche boonenbladeren, die

door de ziekte waren aangetast, onder de oogen gehad, do'ch

een droog blad aan een mij nog dezer dagen toegezonden

gedroogde plant vertoonde meerdere kleine grauwe vierkantige

vlekjes, soms slechts enkele vierkante m.M.'s groot, begrensd

door nerven, en eenige groote vlekken, ook met scherpe gren-

zen langs de nerven af. Midden in deze vlekken waren nog

enkele kleine intercostale veldjes onaangetast gebleven. Reeds

een dag, nadat dit blad vochtig was gelegd, vertoonden zich

aan de onderzijde de fructificaties van Isariopsis.

Ook op enkele Stengels bleek de zwam voor te komen, zij

veroorzaakte daarop langgestrekte grijsachtige vlekken, welke

evenals die op de peulen, in het midden lets roodachtig

waren; echter was die roode tint veel minder duideijk

dan op de peulen het geval was. In het bekende werk
van O. v, Kirchner „Die Krankheiten und Beschadigungen
unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen", wordt ook mede-
deeld, dat zij vlekken op de peulen doet ontstaan, echter wordt
daar gezegd, dat de vlekken bruin en rottig zouden zijn. Hier

was nu in dit geval in het geheel geen sprake van; de vlekken

hadden de boven beschreven kleur en er was zelfs geen begin van
rotting aanwezig, zoodat het niet te verwonderen is, dat ik, al

had ik reeds dadelijk Kirchner er op nagelezen, uit deze be-

schrijving de vlekken niet herkennen kon. Het is mogelijk, dat wel

rotting optreedt, als de peulen in jongen toestand worden aange-
tast; misschien waren de bruine boonen uit Brielle laat aangetast
en zijn zij spoedig daarop geoogst en gedroogd.
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Ook KiRCHNER deelt mede, dat de zwam op het zaad kan
overgaan en daarop bruine vlekken veroorzaakt. Dit laatste

nam ik niet waar; ik vond de zwam alleen op de zaden, iiiet

er in. Het is mij niet gelukt iets te vinden over het al of niet

met het zaad overgaan van deze ziekte; het schijnt mij echtfer

zeer waarschijnlijk, dat dit wel het geval zal wezen. De heer

W. J. NiEUWLAND te Brielle, die de zieke boonen opzond,
was zoo vriendelijk mij op mijn. verzoek een aardig par-

tijtje ervan toe te zenden; ik hoop die boonen in 1921 uit

te zaaien om te zien of de ziekte in het gewas zal optreden.

Wanneer ik in de gelegenheid ben geweest het verloop van de
ziekte ook bij de groeiende plant na te gaan, en ook een grooter

aantalaangetaste boonen heb kunnen onderzoeken, zal ik denke-

lijk wel kunnen vaststellen, of de zwam ook in het zaad door-

dringt; indien dit niet het geval is, zou zeer waarschijnlijk een

uitwendige ontsmetting der boonen met sublimaat of uspulun

voldoende zijn om overbrenging van de ziekte met 't zaad te

voorkomen.
Gevallen van ernstige schade, door deze ziekte aangericht,

vond ik nergens vermeld; het is dus best mogelijk, dat zij ook
in ons land nimmer eenige beteekenis zal krijgen; dit zal nog
nader moeten blijken. De heer Nieuwland deelde mij mede,

dat hij de gevlekte peulen reeds op 't veld had waargenomen

;

naar zijne meening waren de planten ziek, ook de bladeren

waren gevlekt. De eigenaar der boonen had evenwel geen

verminderde opbrengst kunnen constateeren.

Inmiddels geef ik evenwel hun, die nog ongedopte boonen

hebben, den raad deze zorgvuldig na te zien: mochten er de

boven beschreven vlekken, die men nu gemakkelijk genoeg zal

kunnen herkennen, op te vinden zijn, dan zal men goed doen,

deze peulen uit te schieten en de boonen er uit niet voor zaad te

gebruiken. Hun, die meenen de ziekte in hunne boonen te hebben,

verzoek ik een aantal der verdachte peulen op te zenden aan

den Phytopathologischen Dienst te Wageningen.

Wageningen, November 1920. T. A. C. Schoevers.



WINTERVLINDERBESTRIJDING.

Het is een verblijdend verschijnsel, dat het gebruik van lijm-

banden ter voorkoming van de schade door de rups van den klei-

nen wintervlinder (trekmade) in de laatste jaren, nu wederom vol-

doende rupsenlym is tekrijgengeweest, zeeris toegenomen. Veel

is daartoe bijgedragen door de .,Berichten van den Phytopatholo-

gischen Dienst", waarin tijdig gewezen werd op het wenschelijke

van dezen maatregel. Deze berichten worden ook aan een groot

aantal vak- en plaatselijke bladen toegezonden, en geregeld

daarin overgenomen. Nu is het echter jammer, dat in sommige

dier bladen, vermoedelijk tengevolge van plaatsgebrek, de pu-

blicatie dier berichten eerst meerdere weken na het verschijnen

heeft plaats gehad. Daardoor waren een vrij groot aantal per-

sonen, die nog lijmbanden wilden aanleggen en om raad vroegen,

daarmede te laat, zoodat wij hun moesten adviseeren voor dit

jaar van het aanleggen af te zien. De wintervlinders ver-

schenen dit jaar, in verband met de vroeg ingevallen vorst,

reeds vrij vroeg ; reeds voor half October had men ze op verschil-

lende plaatsen waargenomen. Dat het niet onmogelijk is, dat

zich ook onder de lezers van dit tijdschrift personen bevinden,

die ook lijmbanden hadden willen aanbrengen, maar van dit voor-

nemen hebben moeten afzien, is het gewenscht hen er op attent

te maken, dat zij toch nog den wintervlinder op andere manieren

kunnenbestrijden, en wel vooreerst door een degelijke bespuiting

met een 8 % carbolineumoplossing in Februari of Maart, en

ten tweede door een bespuiting met een arsenicumpraeparaat

als Parijsch of Uraniagroen, zoodra men in het voorjaar de eerste

vreterij waarneemt i). :<

Aan elkeen, die in 1919 wintervlinderschade heeft gehad en,

om welke redenen ook, geen lijmbanden heeft aangelegd, zij

daarom aangeraden tijdig de noodige carbolineum te bestellen,

ook voor het bespuiten van bessenstruiken en struikvorm appels

enperen. Als men weet, dat voor een kruisbessenstruik van ge-

middelde grootte ^t 2 L. sproeivloeistof noodig is, voor een

aalbessenstruik ^ I1/2 L., voor een jonge struikvorm 3—5 L.,

voor een grooteren struik en een jongen hoogstam 10—14 L.,

voor een zeer grooten hoogstam 30—40 L., kan men zelf uit-

rekenen, hoeveel carbolineum men noodig heeft om de benoodig-

de 8 % oplossing te bereiden,

Nadere inlichtingen verstrekt de Phytopathologische Dienst

te Wageningen.

1) Zie voor nadere bijzonderheden Mededeeling no. 3, De trek-

made (20 ots.), of Vlugschrift 14 (3 cts.) van den Phytopathologi-
schen Dienst.

T. A. C. SCHOEVERS.



VI-

NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zes-en-twintigste Jaargang — lae Aflevering — December igao

PLANTENZIEKTEN EN VREEMDE HOUTSOORTEN.

Men weet, dat betrekkelijk weinig houtsoorten in Nederland
werkelijk inheemsch zijn. Geleidelijk werden hier echter hout-
soorten uit andere landen overgebracht. Niet alleen uit de Duit-
sche middengebergten, Zuid-Frankrijk en Oost-Europa, maar
ook uit verder verwijderde landen, vooral Noord-Amerika en
Japan.

Thans treft men in onze bosschen, lanen en parken een 170-

tal houtsoorten aan, waarbij noch de heesters, noch de minder
algemeen voorkomende parkboomen werden gerekend.
Het is zeer de moeite waard, na te gaan, hoe deze houtsoorten

zich tegenover de veel voorkomende plantenziekten en be-

schadigingen gedragen. Sommige blijven vrij van alle ziekten,

niettegenstaande hun inheemsche soortgenooten door tal van
vijanden worden aangetast, andere kunnen hier ternauwernood
stand houden, omdat ze het slachtoffer van ernstige ziekten

worden.

Het eerste geval zien we b.v. bij den lork. De gewone lork is

uit de Karpaten en Tirol in ons land gekomen en alhoewel

men er ten onzent prachtige exemplaren van kent, zoo zijn dit

uitzonderingen. De lork is aan het uitsterven, niemand plant

hem meer aan. Het beruchte lorkenmotje, dat de naalden uitholt

en bruin doet worden, maar vooral de lorkenkanker, die bijna

altijd den lork aantast en aan den stam groote, diepe kanker-

plekken veroorzaakt, zijn meestal de oorzaken hiervan. Ook de

grove den begint hieraan te lijden. Gelukkig hebben we uit Japan
den Japanschen lork in kunnen voeren. Deze groeit in ons land

beter, is minstens even mooi en is tot nu toe nog van ziekte vrij

gebleven. Hoe zal het er in de toekomst mee gaan ? Dit vragen

we ons angstig af en denken hierbij aan den Weymouthden
een prachtige naaldboom met grijsblauwe, zachte en lange
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naalden en die in reusachtige exemplaren in ons land wordt

aangetroffen. Gezien de grootte dezer boomen heeft hij zich

langen tijd ongestoord kunnen ontwikkelen, Thans plant niemand

hera meer aan. De Weymouthroest, waarvan de uredo- en

teleutosporenvorm op Ribessoorten voorkomt, tast de boomen

aan. En niet alleen jonge planten beginnen te harsen en sterven

af, mdar ook de oude boomen, die jarenlang uitstekend groeiden,

laten halverwege den stam, soms 15 meters boven den grond

bars vloeien, waarna de top sterft en daarna de gansche boom.

Een duidelijk voorbeeld van een waardevol geschenk uit Amerika

dat ons thans weer is ontnomen, want de ziekte is hier alge-

meen. De Pinus excelsa uit den Himalaya, die nauw verwant

is aan den Weymouth werd hier nog niet ziek. Zal die hem op

den duur vervangen?

De boschbouwer zit op heete kolen waar het een der waarde-

volste exoten betreft, n.l. den Douglasden. Deze boom heeft zich

in Nederland z66 op zijn plaats gevoeld, groeit hier, mits oor-

deelkundig gebruikt, zoo goed en is voor onze bosschen zoo'n

sieraad, dat hij niet meer gemist kan worden. Hij komt uit de

Far West en heeft ook bij ons al zijn goedeeigenschappenbehou-

den. En nu zien we ook dat deze houtsoort hoe langer hoe meer

ziekten krijgt. Men vraagt zich af : moet het hiermee gaan als

met den Weymouth? Aanvankelijk heetten alleen de ziekten

Phoma en Botrytis, die takken en twijgen doen afsterven den

Douglas ernstig te bedreigen tijdens de jeugd. Thans weet men
dat niet alleen de herten hem vernielen, waar ze hem vinden,

maar dat ook het kleine snuitkevertje Strophosomus zich hoe

langer hoe meer toelegt op het schillen van de jonge scheuten,

zoodat de boom overdekt is met roode loten, en in zijn groei

ernstig wordt belemmerd. Het ergste echter is nog, dat onze

grootste grove dennenvijand, de wortelzwam, steeds meer op
Douglas wordt aangetroffen, die er onfeilbaar door wordt
gedood. En de boschbouwer gebruikte den boom nog wel bij

voorkeur om wortelzwamgaten in dennenbosschen dicht te

planten, omdat de Douglas snel groeit en een matige bescha-

duwing verdraagt!

Nog altijd is de Douglas onze uitverkoren gast, maar, zal

dat zoo blijven?

Vreemd is ook het volgende.

De zilverspar, die uit het gebergte van Midden Europa in

ons land gekomen is, heeft in zijn vaderland ernstig van zilver-

sparrenkanker te lijden. De takken krijgen dikke knobbels en
op deze knobbels vormen zich heksenbezems. Deze ziekte nu
wordt aan de zilversparren hier niet of zelden aangetroffen. Ook



215

de woUuis Chermes piceae, die de stammen overdekt met witte

woUige was en de naalden uitzuigt en om doet krullen, spaart
hem hier. De Nordmannspar echter, uit Kaukasie, die na aan
den zilver'spar verwant is, wordt weliswaar niet door kanker,
maar daarentegen zeer sterk door de wolluis geteisterd; menig
plekje in onze parken wordt er door ontsierd. Een exoot, die

zich in ons land reeds spoedig onbemind heeft gemaakt, is de
Banksden uit Noord-Amerika, omdat hij reeds dadelijk alle

ziekten van onzen groven den heeft overgenomen. Retinia's,

dennenscheerders, snuitkevers, alles wordt er op aangetroffen.

Daar hij voor den boschbouw volstrekt niet beter is dan onze
gewone grove den, is'dit zoo erg niet. We kunnen hem missen.

De Thuya- en Chamaecyparis-soorten, waardvol materiaal

voor tuinen en parken, uit Amerika en Japan zijn van gevaarlijke

vijanden vrijwel verschoond gebleven.

De Amerikaansche eik, welbekend door zijn schitterende

herfstkleuren, werd bij ons ingevoerd als eene houtsoort die

van de ziekten onzer inlandsche eiken niet te lijden zou hebben.

Later bleek, dat hiervan wel iets waar is, maar dat de eiken-

meeldauw en de eikenaardvloo, twee ernstige vijanden van ons

eikenhout, hem volstrekt niet ontzien, terwijl de aan onze eik

voorkomende schors- en spintkevers den Amerikaanschen bree-

der al evenmin ongemoeid laten.

Uit het bovenstaande kan men zien hoe zich onze verschillende

vreemdelingen tegen ziekten en beschadigingen gedragen:

1. Ze blijven volkomen gezond en kunnen dan zoo noodig andere,

meer vatbare houtsoorten vervangen (Japansche lork, Pinus

excelsa, Chamaecyparis, Thuya).

2. Ze brengen nieuwe ziekten mee, die zich dan ook op inheemsche

of andere houtsoorten kunnen vestigen (Nordmannspar,

Europeesche lork.).

3. Ze lijden meer of minder aan ziekten, die ze in hun nieuwe

vaderland opdoen (Banksden, Douglasden, Amerikaansche

eik).

4. Ze worden hier zoo gevoelig, dat ze te gronde gaan aan ziekten

die hen in hun land niet of slechts matig aantasten

(Weymouthden, Europ. lork).

De Koning.



BESTRIJDING VAN DE ZOOGENAAMDE „WITTE ROEST"

DER SCHORZENEEREN, VEROORZAAKT DOOR CYSTOPUS

TRAGOPOGONIS (PERSOON) SCHROET.

De zwammen van het geslacht Cystopus behooren tot degroote

groep der Wierzwammen of Phycomyceten en zijn dus nauw vei-

want aan de geslachten Peronospora en Phytophthora ; zij onder-

scheiden zich echter van de laatstgenoemde twee geslachten door-

dat de conidiendragers kort blijvenen niet door de huidmondjes

heen naar buiten treden. Deze (de conidiendragers) vormen zich

bij Cystopus, in grooten getale bij elkaar, vlak onder de opperhuid

van het blad; en aan hunnen top ontstaan de talrijke in reeksen

geplaatste conidien. Op de plaatsen, waar onder de opperhuid

de talrijke conidiendragers de conidienreeksen vormen, puilt

de bladopperhuid naar buiten uit, totdat deze eindelijk barst,

waarbij dan de overtalrijke conidien als witte stofhoopjes te

voorschijn komen. Deze stofhoopjes gelijken zeer veel op de

uredosporenhoopjes, welke zich bij de aantasting van graange-

wassen door roestzwammen op de aangetaste bladeren vertoonen,

maar die uredesporenhoopjes zijn geel of oranje, deze wit.

Daar de roestzwammen geheel andere zwammen zijn dan de

Phycomyceten, is de naam „witte roest" feitelijk geheel onjuist;

deze naam is op eene slechts oppervlakkige overeenkomst met
de roestziekten gebaseerd.

Schorzeneeren, die door de Cystopus Tragopogonis zijn aan-

getast, vertoonen, gelijk reeds werd gezegd, op hunne bladeren,

met name aan de onderzijde, puistachtige opzwellingen, die

ten slotte openbarsten en waaruit het witte stof te voorschijn

komt, dat uit de conidien dezer zwam bestaat. Komt nu zooda-

nige conidie op een tot dusver nog gezond blad of op eene ge-

zonde plek van een blad terecht, en komt zij daar tot kieming,

dan groeit weldra de kiemdraad in het bladweefsel op; daar

vertakt deze draad zich herhaaldelijk en vormt aldus een my-
celium, dat alweer op verschillende plaatsen van het blad aan-

leiding geeft tot het ontstaan van nieuwe puistvormige opzwel-

lingen, die weldra openbarsten en aanleiding geven tot het vor-

men van witte stofhoopjes. De aangetaste bladeren vertoonen
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op de geinfecteerde plaatsen eerst eene geelachtig groene, later

eene geelbruine kleur. Op verschillende plaatsen aangetaste
bladeren groeien niet meer en sterven veel te vroeg af . Dat door
het klein blijven en vroeg afsterven van de bladeren de wortels,

waarom het gewas eigenlijk wordt geteeld, niet tot voile ont-

wikkeling komen en slechts geringe handelswaarde krijgen,

ligt voor de hand.

Cystopus Tragopogonis tast niet alleen de gewone (zwarte)

schorzeneer en de witte schorzeneer aan, maar ook verschil-

lende in 't wild groeiende Samengesteldbloemige planten. De
laatste omstandigheid is oprzaak dat er elk jaar weer gelegen-

heid bestaat dat onze schorzeneeren van die \^41de planten

uit kunnen worden besmet. Wanneer de weersomstandig-
heden er naar zijn, wordt dit gewas dan ook telkens weer aange-

tast. Vochtig en tegelijk warm weer, — dezelfde weersgesteldheid,

die het optreden van de aardappelziekte in de hand werkt, —
bevordert ook het verschijnen van de witte roest der schorze-

neeren.

Het lag voor de hand, tegen de laatstbedoelde ziekte het

zelfde middel te beproeven, dat tegen de gewone aardappelziekte

met zooveel succes wordt aangewend, n.l. de bespuiting met
Bordeauxsche pap; immers de Phytophthora infestans, die de

aardappelziekte veroorzaakt, behoort tot de zelfde groep van
zwammen als de Cystopus Tragopogonis der schorzeneeren.

Ik heb op mijn proefveldje bij het Instituut voor Phyto-

pathologie te Wageningen zes malen de Bordeauxsche pap
aangewend als bestrijdingsmiddel der bedoelde schorzeneeren-

ziekte; en telkens met meer of minder succes. Het is mij

gebleken, dat men om kans te hebben, de ziekte met vol-

doend succes te bestrijden, aan 't spuiten moet gaan zoodra

deze begint zich te vertoonen. Wacht men daarmee tot de kwaal

reeds verreweg de meeste planten en wel sommige reeds vrij

ernstig heeft aangetast, dan wordt het succes van de besproeiing

gering : de kwaal komt wel gedurende eenigen tijd tot staan, maar
zij verdwijnt niet geheel, en de nieuw gevormde jonge bladeren

worden spoedig weer ziek. Zelfs wanneer men er, zoodra de ziekte

zich begint te vertoonen, dadelijk bij is geweest, het gewas te

bespuiten, dan moet men toch — wanneer het vochtige warme
weer blijft aanhouden — nog meer bespuitingen laten volgen.

Als het weer gedurende het grootste gedeelte van het seizoen

het optreden van de kwaal in de hand werkt, dan heeft men alleen

cen voldoend succes wanneer men de eerste bespuiting uitvoert

dadelijk bij het eerste optreden der ziekte, en vervolgens in

het zelfde seizoen nog minstens twee bespuitingen laat volgen.
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Deze kunnen natuurlijk uitblijven wanneer het weer later in

het jaar droog wordt.

Op de terreinen voor het onderwijs in de groententeelt,

gelegen achter het Instituut voor phytopathologie, die onder de

directie van den Heer A. C. Ide staan, zag ik meer dan eene

een ander middel tegen de „witte roest" toegepast.

Wanneer de ziekte zich in eenigszins ernstige mate begon te

vertoonen, werd al het loof der schorzeneeren tot den grond toe

afgesneden. Er kwamen zeer spoedig weer jonge bladeren voor

den dag, die — al naar de weersgesteldheid in den zomer — in

sommige jaren geheel gezond bleven of in andere jaren in meer-

dere of mindere mate weer ziek werden.

Aanvankelijk hield ik deze methode voor verkeerd, omdat toch

— als het loof is weggesneden — de nieuwe bladeren tot ont-

wikkeling moeten komen op kosten van de gtoffen, welke in de

wortels zijn opgehoopt. Maar later, als deze nieuwe bladeren

eens meerdere grootte hebben verkregen en zich reeds eene

behoorlijke hoeveelheid bladgroen in deze bladeren heeft ge-

vormd, wordt die onttrekking van stoffen aan de wortels min-

der, cm weldra geheel en al op te houden; terwijl spoedig

daarna de assimilatie der bladeren weer aan de stofophooping

in de wortels ten goede komt.
Het bleek mij dat de Heer Ide door zijne methode in

't algemeen niet minder gunstige resultaten bereikte dan ik door

mijne bespuitingen. De voedselonttrekking aan de wortels ten

gevolge van de vorraing van nieuwe bladeren na deafsnijding

van het oude loof, bleek op de latere ontwikkeling van het gewas,

in 't bijzonder van de wortels, geen belangrijk ongunstigen

invloed uit te oefenen. Speciaal in die gevallen, waarin de ziekte

verder in 't seizoen wegbleef.

Ik heb de volgende proef genomen: in drie jaren werd op de

helft van mijn schorzeneerenakker of -akkers het afsnijden van
het aangetaste loof toegepast, terwijl op de andere helft, al naar

het noodig was, twee of drie bespuitingen in 't zelfdejaar plaats-

grepen. Op die wgze was eene vergelijking beter mogelijk, dan
wanneer ik mijn gewas met dat van den Heer Ide vergeleek, om-
dat ik zeker was dat op de twee helften mijner schorzeneeren-

akkertjes de toestand van den grond en de bemesting onderling

gelijk waren. Het bleek ook nu, dat wanneer het weer in 't verdere

verloop van het jaar niet gunstig was voor het optreden der

ziekte, de opbrengst op de helften van de akkertjes, waar het loof

was afgesneden, niet minder was dan op de helften, waar dat
niet was geschied, maar waar de ziekte door eene bespuiting
met Bordeauxsche pap was tot staan gebracht. Verder bleek
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mij ook, dat de ziekte op de halve akkertjes, waar het besmette
loof niet was afgesneden maar bespoten, eerder terugkeerde
dan op die halve akkertjes, waar het besmette loof tot den
grond toe was afgesneden: lets wat zich wel laat begrijpen,

want door het afsnijden van het besmette loof tot aan den
grond toe worden alle ziektekiemen weggenomen, wat geenszins

volledig het geval kan zijn bij de bespuiting van het loof met
Bordeauxsche pap; want le. blijven er ook bij de best uit-

uitgevoerde bespuiting toch altijd wel plekken van de bladeren
over, waarop zich geen opgedroogde pap bevindt, waar de

conidien dus kunnen kiemen en waar de kiemdraad het blad kan
infecteeren, en 2e. blijven in de bespoten bladeren de oosporen
over, die later oorzaak kunnen worden van het opnieuw optreden
der ziekte.

Maar een akker, waarvan het loof na het eerste optreden
der ziekte is afgesneden, blijft — met name in vochtige warme
zomers— toch niet geheel vrij van de ziekte. Immers de conidien,

die besmetting veroorzaken, kunnen van andere schorzeneeren-

akkers of wel van wilde planten komen overwaaien. En het is

niet raadzaam, voor de tweede maal, midden in den zomer,

het loof af te snijden; nog minder zou dat straffeloos voor de
derde maal kunnen geschieden. Immers na de afsnijding van
het loof in 't midden of in de tweede helft van den zomer kan
het nieuw ontstane loof niet meer of althans niet vroeg genoeg
meer tot voile ontwikkeling komen.
Daarom kwam ik tot de conclusie, dat de beste behandeling van

de schorzeneeren tegen „witte roest" de volgende zou moeten zijn.

Als de ziekte zich begint te vertoonen, snijde men het loof tot

den grond toe af . Het afgesneden loof werpe men 't liefst op een

hoop doode twijgen of ander droog materiaal en verbrande alles

te zamen; heeft men daartoe geen gelegenheid, dan brenge

men het in een diepen kuil, in lagen afwisselend met ongebluschte

kalk. Treedt na dat afsnijden van het loof de ziekte weer op

in het nieuw gevormde loof, dan bespuite men het gewas met
Bordeauxsche pap, al naar het noodig is, een of twee maal.

Dat dit de beste methode van bestrijding is, bleek mij toen ik

op mijn proefveldje een akker met schorzeneeren in drie gelijke

perceelen verdeelde, en verder als volgt te werk ging. Op perceel

I sneed ik bij 't optreden der ziekte het loof tot den grond toe

af , maar voerde geen bespuitingen uit ; op perceel II bespoot ik

het gewas dadelijk bij het optreden der ziekte en vervolgens nog

twee maal in denzelfden zomer ; op perceel III sneed ik het aan-

getaste loof dadelijk af, terwijl ik later in den zomer het opnieuw

gevormde loof tweemaal besproeide met Bordeauxsche pap. Ik
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bleef op het laatste perceel (III) van den akker de ziekte steeds

geheel meester, wat op de andere twee gedeelten niet volledig

het geval was; en de geoogste schorzeneerenwortels waren verre-

weg het grootst en het zwaarst op het gedeelte waar eerst het

aangetaste Ioof werd afgesneden en daarna twee malen was
gespoten.

Ik had tot myn spijt geen gelegenheid meer, de proef te her-

halen.

Wageningen, November 1920. J. Ritzema Bos.
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DE AARDAPPELWRATZIEKTE.

Ziekteverschijnselen. De aardappelwratziekte is kenbaar
aan de wratachtige vervormingen van de bladorganen der

aardappelplant onder en even boven de oppervlakte van den
grond. Het meest typisch treden deze vergroeiingen op aan
de knollen, welker „oogen", d.w.z. de knoppen, tot meer of

minder omvangrijke wratten zijn vervormd. Bij minder vat-

bare soorten of bij lichte aantasting zijn de wratten klein en
weinig opvallend ; bij sterkere aantasting kunnen zij een grooten

omvang verkrijgen, terwijl op zeer sterk besmetten grond deze

omvang zoo groot kan worden, dat de geheele aardappel tot

zulk een wrat is overgegaan (fig. 5, plaat II). Het is vooral

bij lichte aantasting duidelijk, dat de wratten uitsluitend

door vervorming van de knoppen ontstaan (fig. 3, plaat II).

Men vindt ze dus niet op de schil tusschen de „oogen".

Ook de eigenlijke loofbladeren kunnen tot wratten worden
vervormd en wel het meest die, welke voorkomen aan de

spruiten, die zich in Juni of Juli in de oksels der onderste

bladeren ontwikkelen. Deze worden dan tot dikke, groene,

bloemkoolachtige massa's vervormd. Hetzelfde geschiedt met die

spruiten, welke later dande eerst gevormde naast deze boven den

grond komen; zij gaan juist aan de oppervlakte van den grond

over tot dezelfde groote, groene, bloemkoolachtige massa, die in

de bladoksels kunnen ontstaan en die wel een doorsnede van 8

c.M. en meer kunnen bereiken (fig. 1, plaat I). Het is zoowel aan

de vervormingen der knoppen in de bladoksels van den hoofd-



Stengel, aIh aan die, welke gevonden worden aan zijstengels,

die op eenigen afstand van de hoofdstengels uit den grond komen^

dat de wratziekte gedurende den groeitijd ook door veldinspectie

kan worden waargenomen. Men zij er echter op bedacht, dat

deze dikke, groene wratten in Augustus bij warm, vochtig weer

spoedig in rotting overgaan, waardoor men ze niet meer kan

terugvinden. Hetzelfde kan geschieden met de wratten aande
knoUen en de geheel tot wrat vervormde knoUen. AUe aan

de knollen gevormde wratten zijn in jeugdigen toestand wit van

kleur en hard, maar spoedig, nadat zij grooter en losser ge-

worden zijn, gaan ze in rotting over, welke rotting zich in het

overigens gezonde weefsel van licht aangetaste knollen kan
voortzetten.

In Engeland is zelfs waargenomen, dat bloembladen door de

wratziekte waren vervormd; in ons land zijn bladvervormingen

niet hooger dan ongeveer 15 c.M. boven den grond gevonden.

Behalve de hier beschreven vervormingen, die tot bepaalde

plaatsen beperkt blijven, oefent de wratziekte geen enkelen ande-

ren invloed op het loof der aardappelplant uit. Zelfs van zeer

sterk aangetaste planten is het loof overigens normaal ont-

wikkeld en goed van kleur. Niet alleen aan de knollen, maar aan
alle onderaardsche deelen, die knoppen (en dus ook bladeren)

vormen, kan de wratziekte wratten te voorschijn roepen. Zeer

vaak ook vindt men wratten aan de stolonen (onderaardsche

Stengels), die ontstaan zijn uit knoppen, welke in normale om-
standigheden tot een aardappel zouden zijn uitgegroeid. Men
raadplege hierbij de afbeeldingen 1 en 2 op plaat I.

Oorzaak van de ziekte. De hier beschreven wratten en bloem-
koolachtige vergroeiingen worden veroorzaakt door een pa-

rasiet, die in de bladorganen binnendringt en deze tot

abnormalen groei prikkelt. Deze parasiet behoort tot een groep
van de laag ontwikkelde wierzwammen, n.l. tot de Chytridineeen.
Deze groep is na verwant aan de meer bekende Peronosporeeen,
waartoe o.a. de zwam behoort, die de gewone aardappelziekte ver-
oorzaakt. De tot de Chytridineeen behoorende zwammen onder-
scheiden zich echter door het gemis van een eigenlijk zwamdra-
denweefsel, zooals dat bij de zwam van de aardappelziekte en
andere hooger ontwikkelde zwammen voorkomt. De zwam, diede
oorzaak is van de wratziekte, draagt den naam van Chrysophlyctis
endobiotica ; zij leeft binnen in de door haar aangetaste cellen van
de aardappelplant. Wanneer men een wrat van een zieken aard-
appel mikroskopisch onderzoekt, vindt men even onder de opper-
vlakte in de zieke cellen vrij groote bruine lichaampjes, die



de voortplantingsorganen, in dit geval z.g. „sporangien" i),

van den parasiet zijn (fig. 7, plaat II). Deze sporangien zijn

voorzien van een dikken wand, die hen bestand doet zijntegen
ongunstige iavloeden, als koude en uitdi-oging; zij zijn dan ook
bestemd voor overwintering. Zooeven werden deze sporangien
vrij groot genoemd; dit is natuurlijk maar betrekkelijk, n.l. in

verhouding tot sporen van andere zwammen; in werkelijkheid
zijn de lichaampjes zoo klein, dat er gemakkelijk 300 op een
vierkanten millimeter geplaatst kunnen worden. Men kan dus Mer-
uit begrijpen, welk een geweldig aantal er reeds in een kleine

wrat aanwezig kan zijn. Door het verrotten der wratten komen
de sporangien in den bodem terecht ; in het volgend voorjaar
komen dan de zwermsporen er uit vrij, die in de jonge, groeiende
bladorganen van de aardappelen binnendringen. Waarschijnlijk
komen niet aUe sporangien reeds het volgend jaar tot ontwikke-
ling, maar blijft een zeker, vrij groot percentage, ook al zijn de
omstandigheden gunstig, nog tot een volgend jaar rusten, zoodat
zich elk jaar slechts in een deel der sporangien de zwermsporen
ontwikkelen; dit zou althans verklaren, hoe het mogelijk is,

dat een eenmaal besmet land tot 10 jaar lang besmet blijft.

Men heeft nl. waargenomen, dat zelfs, als in 10 jaar geen aardap-
pelen op besmet land waren geteeld, een volgende oogst weer
sterk aangetast werd. Het zou echter ook kunnen zijn, dat de
zwam of saprophytisch in den grond, of in enkele onkruiden
kan leven, zonder daar zoo in het oog vallende verschijn-

selen als bij aardappelen in het leven te roepen. Bij potproeven
is het n.l. gelukt de aan aardappel verwante onkruidsoorten

bitterzoet (Solanum dulcamara) en zwarte nachtschade {So-

larium nigrum) met de ziekte te infecteeren; op het veld heeft

men de ziekte echter nog nimmer bij deze planten aangetroffen.

Ook is het mogelijk, dat alleen bij aanwezigheid van levende

aardappelplanten de zwermsporen actief worden; over den

aard van den invloed, welken die planten dan dus zouden
moeten uitoefenen op de sporangien, is niets bekend. Mocht
dit inderdaad het geval zijn, dan zou het te begrijpen zijn, dat de

ziekte optreedt, zoodra weer aardappelen op een besmet terrein

worden geteeld, wanneer dit althans geschiedt voordat alle

1) Een sporangium of sporendoos noemt men bij de wierzwammen
eene eel waarbirmen zich, wanneer het rijpe S]X)rangium in water

is terecht gekomen, door deeling van het protoplasma een aantal

afzonderlijke, z. g. zwermsporen vormen, die naar buiten treden en

zich door middel van een zweepdraad eenigen tijd kunnen voort-

bewegen.



sporangiSn gestorven zijn. Hoelang deze in den grond in la-

tenten toestand kunnen overblijven, moet nog nauwkeurig

worden vastgesteid: zooak reeds werd gezegd, kunnen zij het

zeker 10 jaar uithouden.

Daar behalve een voldoend hooge temperatuur, water noodig

is om de zwermsporen uit de sporangien te doen vrij komen, is

het duidelijk, dat de hevigheid van aantasting afhankelijk is

van den aard van den bodem en de weersgesteldheid ; hoe natter

beide zijn, hoe meer kans er is op sterk optreden van de ziekte.

Behalve de besproken wintersporen, worden in zeer jonge

wratten ook nog gelijksoortige, echter meer dunwandige sporan-

gien als zomersporen gevormd; uit deze komen reeds in het weet-

sel zelf de zwermsporen vrij en dringen in de aangrenzende cellen

binnen.

De aanwezigheid van de zwam prikkelt de cellen aanhoudend

tot sterker dealing, waarvan dus buitengewoon snelle groei van

het aangetaste orgaan het gevolg is, zonder dat dit echter tot

normale ontwikkeling kan komen, omdat de parasiet telkens

weer in de nieuw gevormde cellen binnendringt.

Zijn eenmaal een of meerdere zwermsporen in een eel van de

aardappelplant aanwezig, dan vormen zij tezamen een massa
protoplasma, een z.g. plasmodium, dat spoedig in grootte toe-

neemt en de kern van de aardappelcel geheel in zich opneemt,

tengevolge waarvan deze te gronde gaat en verschrompelt. Het
Plasmodium verdeelt zich ten slotte in afzonderlijke deelen, die

zomer- of wintersporangien worden en wel naar gelang zij zich

met een dunnen of met een dikken wand omgeven. Het verdere

lot van deze sporangien werd boven reeds beschreven.

Verbreiding. De verbreiding van de zwam geschiedt door het

gebruik van aangetast pootgoed of wel door het op andere wijze

versleepen van aangetaste knollen en door overbrenging van
grond, afval of mest, die de sporen van de zwam bevatten.

Verbreiding door de lucht is, in verband met de levenswijze van
de zwam, buitengesloten.

Door het eenmalig gebruik van pootgoed, dat de zwam, zij

het in nog zoo geringe mate, bevat, kan men dus de ziekte op een
perceel brengen. Het is dus zeer wel mogelijk, dat van een groot

perceel een zeer nauwkeurig te omschrijven deel met wratziekte
besmet is, indien de verbouwer op dat perceelgedeelte de ziekte

heeft overgebracht. De daaromheenliggende terreinen kunnen
zeer lang onbesmet blijven. In hoofdzaak schijnt de verbreiding op
een perceel te geschieden door de grondbewerking en door voort-
gezet gebruik van aangetast pootgoed. Zijdelingsche verbreiding



door den grond naar naastgelegen perceelen kan voorkomen,
maar voorzoover dit kon worden nagegaan, schijnt deze, indien
de afscheiding door een greppel of niet te smal pad plaats vindt,

niet belangrijk te zijn.

Dat vooral het pootgoed een belangrijke rol speelt bij de
overbrenging der ziekte, kan o.a. hieruit worden afgeleid, dat
als bij een verbouwer op een zijner pereeelen de wratziekte wordt
geconstateerd, het vrij zeker is, dat de ziekte op al zijn pereeelen

voorkomt. Ook de overbrenging van de ziekte naar andere landen
(b.v. Amerika) moet aan besmet pootgoed worden toegeschreven.

Het is wel waarschijnlijk, dat mest en afval van aardappelen
in ons land er toe hebben medegewerkt, de ziekte in de besmette
omgeving te verspreiden. Immers komt de ziekte bij ons vrij wel

uitsluitend voor op kleine pereeelen, die door de huurders of

eigenaren zelf worden bebouwd en die al hun keukenafval op den
mesthoop werpen. Zoo zijn de schillen van eenigszins wratzieke

aardappelen dus in mest terechtgekomen ; zoo ook de mest van
huisdieren (geit, varken), die met ongekookte wratzieke aard-

appelen (kriel) zijn gevoederd. Ook deze bevat de ziektekiemen,

omdat deze, zonder gedood te worden, het darmkanaal kunnen
passeeren. In het buitenland heeft men dezelfde ervaring op-

gedaan.

Schade. De schade, die door de wratziekte wordt veroorzaakt,

kan direct of indirect zijn. Hoewel de ziekte in ons land blijkbaar

nog slechts sedert korten tijd voorkwam, was in verscheidene

gevallen de directe schade groot, doordat een aanzienlijk deel

der knoUen in den grond verrotte. Op sterk besmet terrein is

het voorgekomen, dat geheele rijen planten werden gerooid,

zonder dat een goede knol werd gevonden (Zandpad, Win-
schoten). Gelijksoortige opgaven vindt men in de buitenland-

sche literatuur vermeld. Maar ook bij geringere aantasting

krijgt men een minderwaardig product, dat niet zeer geschikt

is voor bewaring, en dat zelfs minder geschikt voor consumptie

kan zijn. Een zeer lichte aantasting heeft echter geen nadeeligen

invloed op de grootte van den oogst, omdat dan geen uitval door

rotting plaats heeft, maar na elken verbouw van aardappelen

blijkt de ziekte te zijn toegenomen. Vooral bij voortgezetten

aardappelverbouw (op arbeidersperceelen) neemt daardoor de

ziekte snel in omvang toe. Reeds het tweede jaar na het gebruik

van besmet pootgoed kan de ziekte boven den grond aan de

planten worden waargenomen.
Getallen, waaruit de grootte der directe schade blijkt, zijn

niet bekend. De beteekenis dezer schade blijkt echter duidelijk



genoeg uit de mededeeling, dat in Engeland de wratziekte thans

tot de errifltigste en schadelijkste aardappelziekten behoort.

De indirecte schade is van geheel anderen aard. Deze bestaat

hierin, dat vele landen maatregelen nemen, om den invoer van

wratziekte binnen hunne grenzen te voorkomen. Het is duidelijk

dat deze maatregelen het scherpst zijn tegen landen, waar de

ziekte reeds voorkorat. De Vereenigde Staten van Amerika

hebben zelfs den invoer van aardappelen uit alle landen, waar

wratziekte voorkomt of die zij als verdacht beschouwen, ver-

boden. Andere landen eischen overlegging van eene verklaring,

waaruit de afwezigheid van de ziekte in de in te voeren partij

of wel de afwezigheid in een meer of minder uitgestrekt gebied

rondom de plaats, waar de aardappels gegroeid zijn, blijkt.

Het is duidelijk, dat zulke maatregelen den uitvoerhandel en,

voor een exporteerend land als het onze, dus ook de cultuur

belemmeren.

Het is dan ook van groote beteekenis, dat de bestrijding der

ziekte zoo krachtig mogelijk wordt gevoerd. Deze bestaat in

ons land in een verbod van verbouw van aardappelen, of wel

een vergunning tot den verbouw van voor wratziekte geheel

onvatbare soorten, op met deze ziekte besmette gronden. Wordt
dit verbouwverbod krachtig gehandhaafd en wordt tevens door

een intensieve inspectie getracht, alle besmette perceelen op te

sporen, dan moeten hierin voldoende waarborgen gelegen zijn,

den uitvoer van de wratzieke partijen te voorkomen.
Verspreiding van de wratziekte. 1. Buiten Nederland. De aard-

appelwratziekte is het eerst beschreven in Hongarije in 1896.

Daaruit mag echter nog niet worden afgeleid, dat deze ziekte in

dat land ook het hevigst optreedt. Betrouwbare gegevens hierover

bezitten we niet. Het is echter wel waarschijnlijk, dat de ziekte

haar grootste uitbreiding heeft verkregen in Engeland en Schot-

land. Met zekerheid kent men haar in Engeland sinds 1898,

maar volgens betrouwbare mededeelingen zouden de typische

ziekteversehijnselen reeds omstreeks 1880 en' zelfs nog veel

eerder (ongeveer 1860 zyn waargenomen) ; in Schotland dateeren

de eerste betrouwbare berichten van omstreeks 1876. Het is

niet uitgemaakt of de wratziekte in Engeland inheemsch is of

van buitenaf ingevoerd. Zeker is het echter, dat de ziekte zich

daar over een groote uitgestrektheid heeft verbreid, zoodat vooral

het Noordwestelijk deel van Engeland en het Zuidelijk deel van
Schotland zeer sterk besmet zijn. Het zijn daar niet alleen de
kleine perceelen (van particulieren en arbeiders) maar ook
de gewone bouwgronden, waarop de ziekte voorkomt.

In Duitschland schijnt de wratziekte zich, vooral in de laatste



jaren, ook vrij sterk te hebben uitgebreid. Betrouwbare en ge-
detailleerde gegevens zijn nog niet te verkrijgen, maar in West-
falen, de Rijnprovincie, Saksen en om Hamburg en Liibeck zijn

reeds vele gevallen waargenomen. Ongetwijfeld is het verbrei-

dingsgebied der ziekte echter nog veel grooter. In hoofdzaak
schijnen het hier de kleine perceelen in industriegebieden en
om de steden te zijn, die besmet zijn.

Verder bestaan er gegevens omtrent het voorkomen van de
ziekte in Zweden en Noorwegen en enkele gevallen in lerland.

Belgie schijnt nog vrij te zijn, maar wordt door Amerika als

verdacht beschouwd in verband met het verkeer, dat tijdens

de bezetting gedurende den oorlog met het besmette Duitschland
bestond. In Frankrijk heeft men de wratziekte nog niet ge-

vonden; evenmin in Denemarken. Deze beide landen zijn nog
steeds voor export van aardappelen naar Amerika toegelaten.

Buiten Europa is tot nu toe de wratziekte alleen gevonden in

de Vereenigde Staten van Amerika (Pennsylvania en West-
Virginia). In deze gevallen is de ziekte met besmet pootgoed
overgebracht.

2. In Nederland. In het najaar van 1915 werd het eerste^

geval van aardappelwTatziekte in Nederland ontdekt, doordat

de heer F. P. ULl, landbouwonderwijzer te Winschoten, eenige

aardappelen ten onderzoek zond, waarvan hij vermoedde, dat

zij aan de ziekte leden. Dit vermoeden Week juist te zijn. De
aardappelen waren afkomstig van een particulier, die in zijn

tuin, gelegen aan het Zandpad te Winschoten, voor eigen ge-

bruik aardappels verbouwde. Een onmiddellijk ter plaatse inge-

steld onderzoek toonde aan, dat in verscheidene tuintjes in deze

omgeving de ziekte voorkwam. Met medewerking van den

Groninger Landbouwbond werden zooveel mogelijk alle aange-

taste partijen, die nog konden worden opgespoord, opgekocht

en onschadelijk gemaakt. Doordat de aardappelen reeds geoogst

waren, kon aan het onderzoek in het najaar van 1915 geen groote

uitbreiding worden gegeven.

Het volgende jaar werd in de omgeving van de in 1915 besmte

bevonden pereeelen, een nauwkeurig onderzoek ingesteld bij

het te velde staande aardappelgewas en bij de knoUen gedurende

den rooitijd, met het gevolg, dat een aantal nieuwe gevallen werd

vastgesteld. Verreweg de meeste perceelen waren in de directe

omgeving der reeds vroeger besmet bevonden terreinen gelegen.

Eenige aanwijzingen brachten ons ook in naburige gemeenten,

waarin eveneens de ziekte op een aantal in elkaars onmiddellijke

omgeving gelegen perceelen werd gevonden. Enkele verspreid

liggende besmette perceelen te Heiligerlee (gemeente Scheemda),



bleken door 66n particulier te zijn gehuurd en bebouwd; het-

zelfde was het gevaJ met enkele perceelen te Oostwold (gemeente

Midwolda).

In 1916 werd de ziekte vastgesteld in 4 gemeenten, n.l. Win-

schoten, Midwolda, Scheemda en Wedde. In de drie eerstge-

noemde gemeenten werden in de daaropvolgende jaren nieuwe

gevallen van wratziekte geconstateerd ; in Wedde is het ondanks

nauwkeurig onderzoek, tot e^n geval beperkt gebleven. Al deze

perceelen Uggen ten hoogste 9K.M. van Winschoten verwijderd.

Eerst in 1918 werd, door bemiddeling van den heer Graver,

landbouwonderwijzer te Nieuw-Weerdinge, een geval van wrat-

ziekte vastgesteld op een verder van Winschoten gelegen perceel

n.l. in de Roswinkeler venen (gemeente Emmen). In deze om-
geving werden in 1920 nog enkele perceelen besmet bevonden.

De oppervlakte der terreinen, waar de ziekte werd gevonden
en die in verband daarmede door den Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel zijn besmet verklaard met aardappelwrat-

ziekte, blijkt uit het volgende overzicht:



geteeld werden; immers de arbeiders huren deze perceelen

om daarop hun wintervoorraad te verbouwen. Het is echter

tevens zeer waaischijnlijk, dat deze ziektegevallen geen aanlei-

ding zijn tot het overbrengen van de ziekte naar andere per-

ceelen en naar andere streken, aangezien daarop geen pootgoed
voor den handel is gekweekt. Slechts in zeer enkele gevallen

bleek pootgoed van besmette perceelen (voordat deze als zoo-

danig waren herkend) verkocht te zijn.

De in de jaren 1916—'20 waargenomen gevallen zijn dan ook
in zooverre slechts nieuw, dat zij niet eerder geconstateerd waren.

In vele gevallen is met zekerheid vastgesteld, dat de ziekte

reeds een aantal jaren op het perceel voorkwam. Gevallen, dat

de ziekte slechts enkelr jaren aanwezig was, kwamen slechts

zelden voor.

De oorsprong van de ziekte in ons land is niet gevonden. Op
de ergst aangetaste perceelen (Winschoten, Zandpad) bleek de

ziekte in 1915 reeds minstens 8 jaar voor te komen, maar het

juiste tijdstip van het eerste optreden was niet bekend. Evenmin
kan dit op de meeste perceelen, waar de ziekte in mindere mate
en dus waarschijnlijk ook sinds korter tijd voorkwam, meer
worden nagegaan. Slechts in enkele gevallen kon, waar het

nieuw in cultuur gebrachten grond betrof, de oorsprong der

ziekte worden vastgesteld en bleek dan, dat het pootgoed uit

een besmette omgeving was betrokken. Het verbod tot het

verbouwen van aardappelen op met wratziekte besmet ver-

klaarde perceelen heeft daaraan echter, zoodra een perceel

besmet was bevonden, onmiddellijk een einde gemaakt.

Bestrijding. Geen enkele methode, die ter directe bestrijding

van de aardappelwratziekte is beproefd, is doeltreffend gebleken.

In vrijwel alle landen, waar de ziekte voorkomt, heeft men meer

of minder uitgebreide proeven genomen, om den grond te ont-

smetten, maar nergens is het resultaat zoo gunstig geweest,

dat men daarop een zekere bestrijdingsmethode heeft kunnen

baseeren. In Zweden gaf aanvankelijk een formalinebehandeling

van den grond gunstige resultaten, maar op den duur is dit

middel ook onvoldoende gebleken. In ons land zijn beproefd:

formaline, carbolineum, creoline, kopervitriool. Laatstgenoemd

middel gaf eenig, maar nog zeer onvoldoend resultaat. Hetzelfde

is in het buitenland wel eens het geval geweest met zwavel, maar

ook dit middel heeft geen blijvend gunstige uitkomsten gegeven.

Als het beste bewijs, dat van een grondbehandeling weinig heil

is te verwachten, kan dienen, dat in het land, waar de wratziekte

den grootsten omvang heeft verkregen en waar zij tot de meest
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ernstige aardappelziekten behoort, n.l, in Engeland, geen enkel

grondontsmettingsmiddel meer wordt toegepast, maar dat men

zich bepaalt 6f tot het staken van den aardappelverbouw df

slechts voor wratziekte onvatbare varieteiten teelt. Om verdere

verspreiding van de ziekte in ons land te voorkomen, is het

daarom noodzakelijk, dat op besmette gronden alleen vol-

strekt onvatbare soorten worden verbouwd. Deze regel zal

bfl ons dan ook streng worden toegepast.

Het onderzoek naar de vatbaarheid van aardappelvarieteiten

voor wratziekte heeft dan ook in de laatste jaren een grooten

omvang genomen. Vooral in Engeland, waar de ziekte de meeste

beteekenis heeft verkregen, heeft men zich daarmede bezigge

houden, maar ook in Duitschland en in ons land zijn talrijke

soorten beproefd. Gebleken is, dat er werkelijk soorten zijn, die

volkomen onvatbaar zijn. Er zijn soorten, die jaren lang op

besmetten grond geteeld zijn en nooit het geringste spoor van

aantasting hebben vertoond. Andere werden slechts in geringe

mate aangetast, terwijl er vele soorten zijn, waaronder zeer

gewilde, die in hevige mate werden aangetast.

Van de in ons land het meest verbouwde geelvleezige soorten,

is tot nu toe geen enkele onvatbaar voor de ziekte gebleken.

Bravo, Eigenheimer, Zeeuwsche blauwe, en Roode Star worden

alle aangetast; de Roode Star nog het minst, de Bravo het

meest. Van de vroege soorten lijden Schoolmeesters en Andijker

muizen zeer sterk. Witvleezige soorten als Industrie, worden
eveneens aangetast. Alleen Ceres is onvatbaar gebleken, maar
deze is als eetaardappel niet zeer gewild. Het onderzoek wordt
nog voortgezet.

In Engeland heeft men een groot aantal soorten in cultuur,

die onvatbaar zijn gebleken voor de wratziekte; men is daar

te lande de meening toegedaan, dat een soort, die onvatbaar
blijkt te zijn, onder alle omstandigheden onvatbaar blijft. Een
verkorte lijst van znlke soorten vindt men hierachter in bijlage 1.

Volgens Duitsche onderzoekers echter kan men niet spreken
van voor wratziekte absoluut onvatbare soorten ; de onvatbaar-
heid bestaat slechts bij verbouw onder normale omstandig-
heden en bij gebruik van volkomen gezond pootgoed. Indien
een aardappelsoort z.g. degeneratie-versehijnselen gaat vertoo-

nen, (welke verschijnselen volgens onderzoekingen van Prof.

Quanjer geweten moeten worden aan de mozaiek- of aandeblad-
rolziekte), trad in meerdere of mindere mate de wratziekte op,

terwijl dezelfde soort, geteeld uit pootgoed, dat volkomen ge-

zond was, vrij bleef van de ziekte. In bijlage II wordt een
lijst gegeven van de soorten, die in Duitschland onvatbaar of
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althans zeer weinig vatbaar bleken te zijn; zooals daaruit
blijkt, stemmen de opvattingen van de onderzoekers niet ge-

heel overeeu, zoodat feitelijk op het oogenblik in slechts

een drietal soorten n.l. Danusia (gekweekt door Dolkowski),
Jubel en Juli, (beiden gekweekt door Paulsen) ook na langer
voortgezette cultuur geen wratziekte is geconstateerd.

Waarop overigens vatbaarheid of onvatbaarheid berust, is

nog onbekend.

Wettelijke regeling der bestrijding in Nederland. De regeling

van de bestrijding der aardappelwratziekte is in ons land reeds

vroeg ter hand genomen. V66r de ziekte bij ons was waargenomen,
zijn, in verband met den grooten omvang, die de ziekte vooral

in Engeland en Schotland bleek te bezitten, maatregelen ge-

nomen, om zoo noodig de ziekte te weren. In Friesland toch wer-

den vrij groote hoeveelheden Schotsch pootgoed telken jare

ingevoerd, waarvan de oogst vooral naar Engeland werd uit-

gevoerd. Hoewel dit pootgoed in het algemeen met zorg werd
uitgekozen, is toch de wenschelijkheid overwogen, om den invoer

daarvan te verbieden of niet dan voorwaardelijk toe te staan,

indien dit voor onze kulturen gewenscht bleek. Het in het leven

roepen van dergelijke maatregelen kan immers niet alleen

noodig zijn, om de ziekte met grooter zekerheid te weren, maar
ook om den handel op andere landen (in dit geval de Vereenigde

Staten van Amerika) in stand te houden, als deze landen het

geven van uitvoervergunningen van het bestaan van zulke

maatregelen afhankelijk maken.
Bij Koninklijk besluit van 23 Januari 1914 (Staatsblad no. 25)

werden bepalingen uitgevaardigd, die het mogelijk maakten.

de aardappelwratziekte (en de zgn. poederschurft) te weren.

Dit Koninklijk besluit werd vervangen door de wet van 13 Juli

1914 (Staatsblad no. 324), toen de wetgevende macht zich met

de voorloopig uitgevaardigde bepalingen had vereenigd.

Nadat in October 1915 de aanwezigheid van de ziekte in ons

land was vastgesteld, zijn bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1916

(Staatsblad no. 100) bepalingen uitgevaardigd ter bestrijding

van de aardappelwratziekte, waarna de bepalingen van de wet

van 13 Juli 1914, met die van laatstgenoemd Koninklijk besluit

vereenigd werden in de wet van 1 Juni 1918 (Staatsblad no. 108)

houdende bepalingen tot wering en bestrijding van ziekten van

aardappelen.

De belangrijke bepalingen uit deze wet zijn:

le. dat het verboden is aardappelen te verbouwen op per-

ceelen of gedeelten van perceelen, die door den Minister van Land-
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bouw, Nijverheid en Handel zijn besmet verklaard met de

aardappelwratziekte; evenzoo is het vervoeren van aardappelen

vanaf zulke perceelen verboden. Door wratziekte aangetaste

aardappelen kunnen worden in beslag genomen en onschadelijk

gemaakt.

2e. dat aan eigenaren van in beslag genomen aardappelen en

aan hen, die wegens een verbouwverbod geen aardappelen op

hunne perceelen mogen verbouwen, een schadevergoeding kan

worden toegekend. De regeling dezer schadevergoeding is vast-

gesteld, oorspronkelijk in het Koninklijk besluit van 5 Februari

1917 (Staatsblad no. 206), later, toen de wet van 1 Juni 1918

was afgekondigd, door het Koninklijk besluit van 19 December
1918 (Staatsblad no. 805).

In verband met de hierbovengenoemde bepalingen is de be-

8tr\jding van de aardappelwratziekte, vanaf het oogenblik,

waarop de ziekte in ons land is waargenomen, als volgt geweest

:

Alle terreinen, waarop de ziekte is waargenomen, zijn door den

Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel besmet verklaard

met aardappelwratziekte. Zoodra de ziekte werd geconstateerd

z^n alle aardappelen, die zich op het besmette deel van dat land

bevonden, in beslag genomen en onschadelijk gemaakt door ko-

king. De eigenaren dezer aardappelen zijn ten voile schadeloos

gesteld.

Op alle besmet verklaarde perceelen is de teelt van aardappelen

geheel verboden. De schade, die de gebruikers dezer perceelen

daardoor geleden hebben, is hun telken jare vergoed.

Aan hen, die dit aangevraagd hebben, is in het voorjaar van
1920 vergunning gegeven tot het verbouwen van de soort Ceres,

die onvatbaar voor de ziekte is gebleken. Met het geven van
vergunning tot het verbouwen van Ceres en andere onvatbare
soorten, zal worden doorgegaan.

Elk jaar worden de aardappelen, die in de besmette streken

groeien, zoowel gedurende den groeitijd als tijdens den oogst,

aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, ten einde op alle

perceelen waarin de ziekte voorkomt, de hierbovengenoemde
maatregelen toe te passen. In den herfst van 1920 waren daar-

voor vier controleurs werkzaam. De thans geconstateerde ge-

vallen behooren meest tot de lichtere. Het onderzoek zal worden
voortgezet, zoolang nog nieuwe besmettingen worden gevonden.
Door inspectie wordt tevens nagegaan, of het verbouwverbod

wordt overtreden en of op de perceelen, waarop vergunning is

gegeven voor den verbouw van onvatbare soorten, uitsluitend

deze voorkomen.
Ten einde overbrenging van de wratziekte met pootgoed uit
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Groot Brittannie te voorkomen, zijn, in verband met artikel 1

van de wet van 1 Juli 1918 (Staatsblad no. 309), bij Koninklijk

besluit van 7 September 1920 (Staatsblad no. 66) bepaiingen

uitgevaardigd, waarbij de invoer van aardappelen uit Groot
Brittannie alleen wordt toegestaan als:

le. de zending voorzien is van een certificaat, afgegeven door

een deskundige, waarin verklaard wordt, dat op den grond,

waarop de aardappelen gegroeid zijn, nooit wratziekte is waar-

genomen

;

2e. de zending bij aankomst in ons land wordt onderzocht en

vrij bevonden van aardappelwratziekte. Daar het niet mogelijk

is deze bepaiingen alleen op poot-, en niet op eetaardappelen

van toepassing te doen zijn, gelden zij voor alle aardappelen,

die uit Groot Brittannie in ons land worden ingevoerd.

N. VAN POETEREN.

VERKLARING DER FIGUREN.

Plaat I.

Fig. 1. Stengels van aardappelplanten met bloemkoolachtige wratten

in de oksels der onderste bladeren.

Fig. 2. Wratvorming aan stolonen en jonge aardappels,

Plaat II.

Fig. 3-6. Aardappels in verschillende mate aangetast door wratziekte.

Fig. 7. Sporangien van Chrysophlyctis endobiotica in het weefsel

van een aardappelknol.
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BIJLAGE I.

Lijst van eenige Engelsche aardappelsoorten, die men daar te

lande onvatbaar acht voor aardappelwratziekte.

Een volledige lyst is gepubliceerd door het Ministry of Agriculture

and Fisheries, 72 Victoriastreet, London. S. W. I.

Vroeg.

Ashieaf (Broadleaf)

Ashleaf (Sutton)

Boston Kidney (Tunnard)
Dargill Early (Gardiner)

Edzell Blue
Resistant Snowdrop (Dobbie)

Witch Hill (Brown)

Middelvroeg

:

AUy (McKelvie)
Arran Comrade (McKelvie)
Great Scot (McAlister)

King George.

Laat.

Abundance (Sutton)

Arran Victory (McKelvie)

Bishop (Wilson)

Dominion (Poad)

Golden Wonder
Kerr's Pink
Langworthy (Niven)

Majestic (Findlay)

Templar (Nilson).

The Lochar (Parish)

Tinwald Perfection (Farish).

BIJLAGE II.

Lijst van Duitsche aardappelsoorten, onder normale omstandig-

heden onvatbaar voor aardappelwratziekte.
Gepubliceerd door E. Schaffnit^).

Vroeg:

•) Blaue Nieren
*) Juli (Paulsen)
•) Sechs wochen verb.
») Trog 37.02
*) Wonl geschmack.

Middelvroeg

:

») Isolde.

») Koralle
«) Matador II

») Topas.
") Weisze Riesen

*
Laat:

2) Ada
Amerik. Riesen.

lange *) Danusia (Dolkowski)

*) Jubel (Paulsen)

Kalif
2) Prof. Marcker
») Roland
3) Sokol.
2) Soliman

Zeer laat:

') Agraria
2) Erika.

M E. Schaffnit. Versuche zur Bekampfung des Kartoffelkrebses,
Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten. Jahrgang 1920, Heft 2, 3.

•) Soorten door Schaffnit vatbaar voor wratziekte bevonden, indien
pootgoed gebruikt wordt van een z.g. gedegenereerden stam.

') Soorten, waarin door E. Werth wratziekte is geconstateerd. Zie
E. Werth. Versuche zur Bekampfung des Kartoffelkrebses. Biologische
Reichsanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft. Jahrgang 1919, Heft 17.

*) Soorten waarin na 4- en 5-jarige teelt door beide onderzoekers
geen wratziekte is geconstateerd.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAX

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zeven-en-twintigste Jaargang — ae Afievering — Februari igai

Ontleend aan „Verslagen en Mede-

deelingen van den phytopathologischen

dienst:' No. 18.

ONTSMETTINGSPROEF TEGEN STEENBRAND
BIJ TARWE.

In overleg met den Phytopathologischen Dienst ward door
mij in het najaar 1919 een proef opgezet, om na te gaan of er

verschil in werking bestond tusschen kopervitriool en Uspulun
als ontsmettingsmiddel tegen steenbrand bij tarwe.

De tarwe, welke voor uitzaai diende, werd vooraf opzettelijk

besmet. Hiertoe werd ongeveer een dL. brandkorreis fijn gemaakt
en deze poedermassa werd met 125 L. tarwe gemengd. Van de
aldus behandelde tarwe werd 50 L. ontsmet met kopervitriool

volgens de omsohepmethode (100 gr. kopervitriool werd opgelost

in 1.25 L. water en met deze oplossing werd de 50 L. tarwe
herhaaldelijk omgeschept). Met Uspulun werd eveneens 50 L.

ontsmet. Hiertoe werd 20 gram Uspulun opgelost in 4 L. water

ii% oplossing) welke oplossing onder voortdurend omscheppen
over den graanhoop werd gesprenkeld. De rest van de tarwe

werd onbehandeld gelaten. De Uspulun- behandeling is niet

geheel volgens het voorschrift van de fabrikanten uitgevoerd.

Deze geven nl. op, dat het graan vooraf in water ondergedompeld
moet worden en daarna omgeschept. Het bezwaar van deze

methode is echter, dat het graan dan verbazend nat wordt en

niet spoedig gezaaid kan worden. Bij gebruik van 8 L. vloeistof

per H.L. is dit trouwens ook al eenigszins het geval.

De tarwe is met de machine gezaaid. Het eerst werd de met
Uspulun behandelde tarwe gezaaid, daarna de met kopervitriool

behandelde en het laatst de onbehandelde. De machine is

bij iedere partij zoo schoon mogelijk leeggezaaid. Voor afschei-

ding werden enkele roggekorrels gelegd.
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Bij de opkomst had de met Uspulun behandelde tarwe een

kleinen voorsprong, misschien het gevolg van het opnemen van

water bij de ontsmetting.

In Juli is nagegaan hoe de verschillende middelen tegen den

brand gewerkt hadden. Aan de uiteinden van den akker werd

op eenige gedeelten van rijen het aantal zieke en gezonde

aren geteld. Deze gedeelten waren 25 M. lang en daarop

werden gemiddeld ongeveer 780 aren geteld. In 't geheel zijn

op deze wijze 8 rijen nagegaan, waarvan 3 bezaaid met tarwe.

behandeld met kopervitriool, 3 id. met Uspulun en 2 id. onbehan-

deld. Do uitkomsten van de telling vindt men in onderstaande

tabel.

Behandeling der tarwe: Aantal brandaren:

onbehandeld 52

kopervitriool 1

Uspulun 11

kopervitriool

Uspulun 9

onbehandeld 69

kopervitriool

Uspulun 28

Naast het proefveld was de grond bezaaid met tarwe van
dezelfde herkomst als die, waarmee het proefveld was bezaaid.

Deze was v66r het zaaien op de gewone wijze ontsmet met koper-

vitriool. Bij telling bleek, dat in dat perceel per 10000 aren

1 brandaar werd gevonden. Rekenen we bovenstaande cijfers

op de 10000 aren om dan kunnen we nagaan, welke schade
steenbrand in een gewas kan doen en wat goede ontsmetting

van het zaaizaad waard is. De volgende staat wordt dan ver-

kregen:

aantal brandaren percentage

per 10000 aren: brandaren:
kunstmatig besmette en niet ont-

smette tarwe 775 7.75

kunstmatig besmette en met ko-

pervitriool ontsmette tarwe ... 4 0.04

kunstmatig besmette en met Uspu-
lun ontsmette tarwe 205 2.05

niet kunstmatig besmette en met
kopervitriool ontsmette tarwe. 1 0.01

Stellen we de opbrengst van het gewas aan korrels op 300 K.G.,
wat voor 1920 zeker niet te hoog is, dan is er, de tarwe gerekend
tegen 20 ct. per K.G. een verlies per H.A. geweest bij het on-
behandelde perceel van f 46.50, terwijl dit cijfer door een behan-
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deling met kopervitriool daalt op f 0.24 en met Uspulun op

f 12.30. Op het perceel, bezaaid met niet kunstmatig besmette

en met kopervitriool ontsmette tarwe, bedroeg het verlies f 0.06

Nu zullen in de praktijk niet vaak gevallen worden gevonden,

waarin de tarwe in zoo sterke mate besmet is. maar tot de uit-

zonderingen behoort dit toch niet.

Uit bovenstaande cijfers kunnen we concludeeren:

le. dat goede graanontsmetting groote financieele voordeelen

kan opleveren;

2e. dat een behandeling met kopervitriool op de in ons land

gebriiikelijke wijze toegepast, veel betere resultaten geeft dan

een behandeling met Uspulun, waarbij van te voren de tarwe

niet is ondergedompeld in water.

Waar echter het vooraf onderdompelen groote bezwaren

voor de praktijk met zich brengt en de behandeling met koper-

vitriool zonder vooraf onderdompeling van het graan, volgens de

genomen proef schitterende resultaten geeft, behoeven de land-

bouwers m. i. naar geen ander ontsmettingsmiddel uit te zien.

's-Gravendeel. C. v. d. Berg Rzn.

Correspcmdent van den phytopatho-

logischen dienst.



WAT PLANTEN KUNNEN VERDRAGEN.

Het heeft hier, zoo schrijft de heer R. Gardner te Potton

aan de „Gardeners' Chronicle" van 8 Januari j,l., in de nachten

van 12 en 13 December hard gevroren. De thermometer, die

een meter boven den grond hangt, wees in den avond van

12 Dec. 27° vorst aan en volgende dagen werden 24° en 18°

genoteerd.

Wij hebben, zegt hij, veel glas in de tuinen en behalve een

klein kasje kan er niets verwarmd worden en dat is nog zoo

dat alleen een gewoon vorstige nacht geen kwaad doen kan.

Toen de koude zich liet voelen, werd dit kasje tot in de

nok met zachte planten gevuld en de rest werd aan het nood-

lot overgelaten. Het resultaat was even verwonderlijk als interes-

sant. In de niet gestookte kassen had het 20° gevroren en daarin

bevonden zich Camellia's, Fuchsia's, Pelargoniums, Smilax,

Adiantum cuneatum, Pteris serrulata, Schizanthus, Heliotroop,

Tradescantia, Anthericum, Margrieten, Clarkia's, Violieren,

Selaginella Kraussiana, vijgeboom, druiven, perziken en een

aantal Chrysanthemums.
Behalve de vruchtboomen, meenden wij dat alles bevroren

was en de eerste aanblik was dan ook bedroevend: de planten

hingen slap, over de potten en de grond was door en door be-

vroren. Totdat de dooi intrad, bleven zij in deze positie en namen
wij maatregelen om het ontdooien zoo langzaam mogelijk te

doen plaats hebben, door middel van schermen en de planten te

begieten met ijskoud water. Het resultaat was dat we alleen

een aantal van Schizanthus verloren en bijna al de Clarkia's.

De overgebleven planten van Schizanthus hebben zich buiten-

gewoon vlug hersteld, alleen de toppen der bladeren bleven zwart

De groote Camellia had niets geleden en de Heliotroop en

Fuchsia's bleven gezond. Adiantum cuneatum, Pteris en Selagi-

nella hebben geen blaadje verloren en zien er best uit; ook de

Chrysanthemums brachten heter goedaf. Van de Tradescantia's

is de helft bevroren, de andere hebben niets geleden. De Pelar-

goniums, die droog stonden, zien er best uit.

In het kasje waar gestookt is zijn enkele planten om zeep

gegaan; de oorzaak schrijft hij toe aan te vlugge ontdooiing.

Er is daar ook een Conservatory waarin groote Palmen, Boom-
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varens, Dracaena's, Varens voor de koude kas, Bamboe, Ficus

repens, Phormium tenax, Genista's, Pelargoniums een plaats

hebben. Geen enkele plant heeft geleden niettegenstaande er

niets gedaan wan om het ontdooien langzaam te doen ge-

schieden.

Gedurende de laatste vijf jaren had in dit gebouw geen ver-

warming plaats gehad en de planten zijn zoo gezond mogelijk en

groeien elk voorjaar opnieuw krachtig uit. Al de koude planten

waren aan den drogen kant en ook de atmospheer was, de om-
standigheden in aanmerking nemende, tamelijk droog.

Het blijkt weer voor de zooveelste maal dat een aantal planten

niet zoo gemakkelijk dood vriezen, wanneer de omstandigheden

maar gunstig gemaakt worden; en die bestaan in het droog

houden en zoo kalm mogelijk laten ontdooien. Vergeten wij niet

dat het zonnige najaar de planten ook sterk gemaakt heeft

tegen koude.

J. K. B.

{Overgenomen uit „Onze Tuinen" van 4 Februari 1921, bl. 551).



KORTE AANTEEKENINGEN OP HET GEBIED VAN DE
PLANTENZIEKTENKUNDE.

Under dezen titel zullen verschillende beknopte mededeelingeii

worden gedaan betreffende nieuwere publicaties op het gebied

van de kennis van plantenziekten en schadelijke dieren en op

dat van de bestrijding van deze. De hoofdinhoud van kort

geleden verschenen publicaties wordt gewoonlijk in weinige

regels weergegeven, terwijl de lezer, die er meer over wil iezen,

telkens naar het oorspronkelijk artikel verwezen wordt.

1. Besmetting van de zaadlobben van jonge koolplanten door

de bacterie van de zwartnervigheid (Pseudomonas) campestris).

In het Amerikaansche tijdschrift ,,Phytopathology", 1919,

nr. 7, biz. 275—282, komt een artikel voor van C. Drechsler,
waarin deze schrijver door verschillende proeven aantoont, dat

kiemplanten van koolsoorten kunnen worden besmet met de

bacterien, die de ook in Nederland sommige jaren veel voor-

komende „zwartnerviglieid" van de kool veroorzaken. Deze
bacterien nu blijken de zaadlobben door de huidmondjes heen

te kunnen binnendringen. — Echter kunnen de koolplanten ook
eerst op lateren, zelfs op veel lateren leeftijd door de bacterien,

die de genoemde ziekte veroorzaken, worden besmet. Deze
bacterien kunnen ook de waterporen binnendringen, en eveneens
de wonden, welke door vreterij van slakken of insekten worden
veroorzaakt. (Over de ziekte zelve, die vaak eenvoudig de

bacterieziekte der kool wordt genoemd, zie o.a. Ritzema Bos:
..Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", 3e druk,

deel II, le stuk. bl . 40—46.)

2. Overbrenging van de smetstof van de mozaiekziekte der boo-
nen door het zaad. Temperatuur, waarbij de smetstof en die, waarbij

de boon wordt gedood. In het Amerikaansche tijdschrift „Phyto-
pathology", 1919, nr. 10, biz. 445—450 treft men een artikel

aan van Reddick en Stewart, waarin wordt aangetoond
dat de mozaiekziekte der booneplanten met het zaad kan worden
overgebracht. Getracht werd, de smetstof in de uit te zaaien
boonen te dooden; maar het bleek dat zoowel bij volkomen
droge als bij eenigszins vochtige boonen de doodingstemperatuur
der boonen niet hooger ligt dan de doodingstemperatuur der
metstof

.
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3. Vernieling der zwermsporen van in planten parasiteerende
wierzwammen door kleine diertjes. In ^Science ' n. ser. 52 (1920),
biz. 84, komt een artikel voor van Harvey, waarin deze mee-
deelt te hebben waargenomen, dat de zwermsporen, welke uit

de sporangien van Physoderma Zeae Maydis te voorschijn
kwamen, in groote massa's als voedsel worden gebruikt door
infusorien (o.a. Keronia), welke men in menigte aantreft in

doode plantendeelen, diebezigzijnte vergaan. Deze aten er zoo-

vele van op. dat zij tot onherkenbaarwordens opzwollen.

De schrijver meent, dat bet later wel zal blijken, dat dergelijke

infusorien een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van de
uitbreiding van plantenziekten, welke door wierzwammen worden
veroorzaakt. zooals bij v. de gewone aardappelziekte.

4. Waarnemingen betreffende de rol, welke insekten spelen bij

de verbreiding van de bessenroest Cronartium ribicola, welke
overgaat op de Weymouthsden. Het is bekend, dat tegenwoordig
bij ons te lande de teelt van gezonde Weymouthsdennen ernstig

wordt bedreigd door de groote uitbreiding, welke de Weymouths-
dennenroest hier heeft verkregen. (Zie over deze ziekte : Ritzema
Bos. „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", deel II,

biz. 160— 169.) Op de stammen en takken vertoonen zich witte

blazen, welke openbarsten en een oranjekleurig poeder loslaten,

dat uit honderdduizenden aecidiosporen bestaat. Deze aeci-

diosporen kunnen de Weymouthsden niet weer besmetten, maar
wel de bladeren van verschillende soorten van Ribes (o.a. zwarte

en roode aalbes), die door werking van het in de bladeren levend

mycelium verdon'en. Aan den onderkant der aangetaste blade-

ren vormen zich eerst de oranjekleurige uredosporeu en later

detot bruinezuilvormigelichamen bijeengevoegde teleutosporen.

Nu heeft W. H. Snell (., Phytopathology". 1919, biz. 451—464)
omtrent de verspreiding van de sporen dezer roestzwam door

insekten een aantal waarnemingen gepubliceerd. Er werden een

groot aantal insekten, vooral kevers, gevonden op de stammen
en takken van aecidien dragende Weymouthsdennen. welke

insekten aan hun lichaam een grooter of kleiner aantal aecidio-

sporen met zich droegen. Een kever van de soort Serica sericea

werd op de bladeren van een roode bes aangetroffen, zich met

deze bladeren voedende. Ook deze kever droeg aecidiosporen

op zijn lichaam. Op deze wijze bracht hij allicht de aecidiospo-

ren van de Weymouthsden op de roode bes over. — Verder

werden op door Cronartium ribicola aangetaste bladeren van

bessen zeer vele insekten aangetroffen. die bijkans alle aan

hun lichaam uredosporeu van deze roestzwam meevoerden.
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Door opzettelyke proevwi werd aangetoond. dat op deze wijze

de roestziekte der bessenbladeren geregeld van zieke op gezonde

bladeren wordt overgebracht ; dit schijnt zeer veel en zelfs

vry geregeld te geschieden. Echter schijnt de overbrenging

van sporen van zieke bessenstruiken naar Weymouthsdennen,

en omgekeerd ook de overbrenging van sporen van Weymouths-
dennen naar bessen niet dan bij uitzondering door insekten

plaats te grijpen. —

5. Calciumarsenaat in plaats van loodarsenaat of van Parijsch

groen. In het in 1920 verschenen „R6port of the Dominion
entomologist for the years 1917 and 1918 (Canada), biz. 11 en

biz. 18 wordt meegedeeld, dat op Prince Edward Island, in

Nova Scotia, New Brunswick, Quebeck en Ontario vele proeven

zijn genomen met Calciumarsenaat ter vervanging van lood-

arsenaat en van Parysch groen als insektendoodend middel.

Calciumarsenaat is goedkooper dan de twee andere boven ver-

melde arsenicum houdende insecticiden en leverde bij bespui-

ting zoowel van aardappelen als van boomgaarden uitstekende

resultaten op bij de bestrijding van verschillende schade-

lijke insekten.

6. Een poedervormig mengsel, tegelijk dienst doende als insecti-

cide en als fungicide. In het onder nr. 5 vermelde „Report"
wordt op biz. 19 melding gemaakt van proefnemingen betreffende

bestuiving van gewassen met stoffijne poeders, die tegelijk als

zwamdoodend en als insektendoodend middel kunnen dienst

doen. De heer Sanders heeft uit de door hem genomen proeven
de verwachting geput, dat eene bestuiving met een stoffijn

mengsel van kopervitriool, kalk (calciumhydroxyde) en calcium
arsenaat zal blijken in zeer vele gevallen een uitstekend bestrij-

dingsmiddel en van door zwammen veroorzaakte plantenziekten

en van bladetende insekten te zjin.

7. Het uitdunnen der kronen van ooftboomen. In het .,Algemeen
Nederlandsch Landbouwblad" van 5 Febr. 1921 komt een
artikel onder dezen titel voor van de hand van Ritzema Bos.
Men hoort vaak de meening verkondigen, dat het uitdunnen
der ooftboomen uit den booze zou zijn. Dat uitdunnen geschiedt
immers ook niet bij de boomen in de vrije natuur. Tegen deze
meening komt schrijver op. Ooftboomen zijn geen zuivere
natuurprodukten ; men wenscht dat zij meer vruchten, ook
grootere en smakelijker vruchten opleveren dan van nature
zou geschieden. Om dat te bereiken, moet de ooftboom kunnen
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beschikken over vele organische stoffen, waaruit de vruchten
worden opgebouwd, en deze organische stoffen worden vooral
in de bladeren gevormd, wanneer zij flink door de zon worden
beschenen. Dit is bij boomen, die niet geregeld behoorlijk worden
uitgedund, onmogelijk. Ook werken te dichte kronen de bestaans-
voorwaarden van Monilia, Fusicladium, bloedluis en andere
parasieten in de hand. — Het uitdunnen der kronen moet in

den herfst of den winter geschieden. Men mag er niet mee
wachten tot de voorjaarswerkzaamheid der boomen reeds is

begonnen; dan is de sapvorming reeds te krachtig geworden,
en zou de boom door het wegnemen van takken groote hoeveel-

heden kostbaar materiaal voor den opbouw van bloemknoppen
(later van vruchten) verliezen; ook zouden door het te late

uitdunnen vele takken worden beschadigd en vele reeds ge-

zwollen knoppen worden afgestooten. — Het uitdunnen der

kronen moet om de twee of drie jaren plaatsgrijpen. Het moet
geen zes jaar of langer worden uitgesteld; dan zou er te veel

stof gebruikt worden voor de vorming van takken, die toch later

moeten worden weggenomen ; de beschikbare organische stoffen

moeten zooveel mogelijk behouden blijven voor de vorming
van bloemknoppen en vruchten. Om dezelfde reden moet men
jonge vruchtboomen, nadat men hunne kroon heeft gevormd,
niet een aantal jaren aan zichzelf overlaten, en eerst daarna de

kroon beginnen te dunnen. — Als men grootere takken weg-

neemt moet men nooit een klein stompje van den tak, dien men
verwijdert, laten staan, wegens de kans op de vestiging van

Nectria cinnabarina op dat langzamerhand stervende stompje

en het eraan verbonden gevaar, dat deze zwam van daar uit

in de levende stam overgaat. (Zie „Tijdschrift over Plantenziek-

ten''. 1918, Bijblad, biz. 49.) Evenmin als men een tak ,,te

hoog" mag wegnemen, zoodat er een stompje blijft zitten, mag
men den tak „te laag" wegnemen, waardoor eene grootere

wond zou ontstaan dan noodig is: een wond, die moeilijk heelt.

De oppervlakte der gemaakte wonden moet worden glad ge-

maakt en dan met steenkolenteer worden besmeerd; zulks om
de infectie door boomzwammen te voorkomen. —

8. „Wegsnienlen en „voetrot" bij zeer jonge tomatenplanten.

In „the Annals of applied biology" (Vol. VII, nrs. 2 and 3.

December 1920) komt op biz. 156— 172 eene verhandeling voor

van W. F. Bewley, getiteld : „damping off and footrot of Tomato

seedlings". „Damping off" is eene uitdrukking, die de Engelsche

kweekers gebruiken om aan te duiden een plotseling afsterven

van zeer jonge kiemplanten in de zaaibakken onder de volgende
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^erschijnselen : de plantjes krijgen onder aan het stengeltje een

doode plek, gevolgd door een spoedig afsterven en verwelken

van de hooger geplaatste deelen der kiemplant. die spoedig

omvalt. „Foot rot" is een term, dien de Engelschen gebruiken

voor dezelfde verschijnselen, wanneer deze zich voordoen bij

iets oudere plantjes. Do kieraplanten groeien eerst krachtig op

in de zaaibakken, maar nadat zij zijn „opgepot" of zelfs nadat

zijzijnuitgeplantinhet warenhuis, worden zij aan den voet van

den Stengel aangetast en vallen insgelijks om. — Wij spreken

van ,,wegsmeulen", wanneer de jonge plantjes, meestal nog als

kiemplantjes, op de bovenvermelde wijze, in de zaaibakken

worden aangetast; een gelijksoortig verschijnsel komt bij do

jonge reeds opgepotte of zelfs iiitgepote jonge plantjes bij lange

na niet zooveel voor; men zou het in 't Nederlandsche „voetrot"

of „voetziekte" kunnen noemen.

Nadat de schrijver er op gewezen heeft, dat zicli ook wei eens

plotseling groote sterfte bij jonge planten voordoet, die veroor-

zaakt wordt door de inwerking van schadelijke dampen en gassen,

behandelt hij meer uitvoerig het echte ..wegsraeulen'" van de

tomatenplantjes.

Het echte „weg8meulen'" kan bij kiemplanten van ver-

schillende soort door zeer versehillende zwammen worden te

weeg gebracht, bij v. door Pythium de Baryanum, Phytophthora

omnivora, Peronospora parasitica. Botrytis spec. — De onder-

zoekingen van Bewley leerden dat het echte wegsmeulen der

jonge tomatenkiemplantjes en het sterven der reeds ..opgepotte"

of ,,uitgeplante" jonge tomaten wordt veroorzaakt door de

eene of andere zwam, en wel — naar het schijnt — bijkans altijd

door de eene of andere soort van Phytophthora. Twee soorten

van dit geslacht kunnen daarbij in "t spel zijn: le eene soort,

die identiek schijnt te wezen met Phytophthora terrestria. door

Sherbakoff in Amerika vastgesteld als te zijn de oorzaak van

eene bijzondere soort van rotting der tomatenvruchten, en als

oorzaak van rotting van den stam bij citroenboomen en bij

lupinen; 2e eene soort van Phytophthora, die waarschijnlijk

niet verschillend is van Ph. cryptogea, welke door Pethybridge
en Lafferty is beschreven als de oorzaak van het ..foot rot"

der tomatenplanten. In enkele gevallen bleek een gansch andere

zwam de oorzaak van het wegsmeulen der tomatenplanten te

zijn, n.l. Rinzoctonia Solani.

Als verder resultaat van zijn onderzoek stelde Bewi.ey vast,

dat de zwammen, die ieder op zich zelf het wegsmeulen der

tomatenplanten kunnen veroorzaken, in den bodem kunnen
voorkomen; zij zijn echter niet in elken bodem aanwezig, maar
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alleen in sommige. — Als primaire oorzaak dat ergens de toma-
tenkiemplanten gaan wegsmeulen, fungeert, voorzoover is vastge-

steld, nooit het zaad, soms wel de bodem (zooals uit het boven
meegedeelde blijkt), en ook dikwijls het water, waarmee wordt
gegoten, 't welk soms de sporen van verschillende parasitische

zwammen, o.a. van verschillende Phytophthora's uit de tomaten
bevat.— Zaaibakken en potten, waarin planten hebben gestaan,

die aan de ziekte leden, kunnen bij onvoldoende reiniging sporen
van de zwammen, die 't wegsmeulen veroorzaken, bevatten. —
Hooge temperatuur en te veel gieten werken de snelle verbrei-

ding der kwaal in de hand. Wanneer men de zaden niet te dicht

bij elkaar in de aarde der zaaibakken uitzet, de kiemplanten niet

te warm houdt en ze niet al te veel in eens giet, wanneer men de

eventueel omvallende kiemplanten ten spoedigste wegneemt,
en voor behoorlijke ventilatie zorgt, dan is het mogelijk, de

uitbreiding der ziekte te voorkomen.
Het is mogelijk, de aarde, waarin men de tomatenzaden brengt,

vooraf te ontsmetten door aanwending van hooge temperatuur

of door middel van formaldehyde. Gebruikt men dan voor

't gieten water, waarin zich geene kiemen der zwammen be-

vinden, die het ,,wegsmeulen" veroorzaken, dan blijft men ge-

vrijwaard voor deze plaag. —

9. Eene bladziekte van de mispel, veroorzaakt door den

conidieu produceerenden vorm {Monilia) van Sclerotinia

(Stromatinia) Mespili Schell. H. Wormald geeft in „The

„Annals of applied biology", vol. VII van Dec. 1920, biz.

173— 177) eenige mededeelingen over het optreden op de overi-

gens groene mispelbladeren van donkerbruine vlekken van zeer

verschillenden vorm en grootte, maar zelden kleiner dan 1 cm.
in diameter. De zieke bladeren gaven een eigenaardige zweet-

lucht af . Werden zij in vochtige lucht bewaard, dan verschenen

al spoedig grijze schimmelmassa's op den bovenkant der bruine

plekken, welke bestonden uit reeksen conidien, door smalle

tusschenleden verbonden, en behoorende tot die zwammen,
welke in den conidien voortbrengenden vorm gewoonlijk met

den naam Monilia worden aangeduid. Mycelium, verkregen uit

doode bloemen, die op. den boom waren overwinterd, gaf aan-

leiding tot het ontstaan van conidienreeksen, gelijk aan die,

welke zich op de aangetaste bladeren vertoonden. Nog niet waar-

genomen is de Sclerotinia {Stromatinia) vorm van de zwam,

die— afgaande op wat men bij appelen. peren, pruimen, kersen.

kweeperen, enz. waarneemt — als mycelium de vruchten zal

moeten bewonen en doen verschrompelen.
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10. Een nauwkeurige beschrijving van de in Groot-Brittannie

voorkomende Snuittorren van het geslacht Sitones en van hare

leefwijze veischeeii van de hand van Dorothy J. Jackson

in „The Annals of applied Biology", Vol. VII, Dec. 1920, biz.

209—299. Dit uitvoerige ondeizoek, gelllustreerd met vele goede

afbeeldingen, is hoofdzakelijk van enton ologisch belang. Ik wil

alleen hier meedeelen, dat Mej. Jackson heeft vastgesteld, dat

in Groot-Brittannie de bekende bladrandkever {Sitones lineatus)

in slechts ^ne generatie per jaar optreedt, evenals ik dit voor

Nederland heb geconstateerd, en zooals ook door de meeste

schrijvers wordt aangenomen. MoLZ en Schroder echter be-

weren van Sitones lineatus dat dit insekt in verschillcnde stre-

ken van Duitschland in twee generaties per jaar voorkomt,

en RosTRUP meent hetzelfde voor Denemarken te hebben
geconstateerd.

15. De bouw, leefwijze en oeconomische beteekenis van de groote

populierboktor (Saperda carcharias) werd door Walter Ritchie
in „The Anuals of applied Biology", Vol. VII, Dec. 1920, biz.

^99—343, uitvoerig behandeld. Ook van dit fraai geillustreerde

werk is de entomologische beteekenis belangrijker dan de

phytopathologische beteekenis. Ik kan derhalve ermee vol-

staan met de entomologen, die het „Tijdschrift over Planten-

ziekten" lezen, op dit onderzoek attent te maken.

J. RiTZEMA Bos.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAIV

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zeven-en-twintigste Jaargang — 30 Aflevering — Maart 1921

MIJN PROEFVELDJE BIJ HEX INSTITUUT VOOR PHYTO-
PATHOLOGIE VAN 1906 TOT 1920.

Toen ik in Januari 1906 uit Amsterdam naar Wageningen
was teruggekeerd, om daar op te treden als directeur van het
toen gestichte Instituut voor phytopathologie, achtte ik het
voor mijne werkzaamheden een groot voordeel, dat ik daar de
beschikking kreeg over een nabij het gebouw van het Instituut

gelegen lapje grond voor het nemen van proeven.i) Trouwens
het bedoelde proefveldje, dat ik te Wageningen kreeg, was niet

groot: het had in 't geheel niet meer dan ^t 1800 M2. oppervlakte,

en ik stond daarvan ongeveer de helft af aan mijn toenmaligen
adsistent. Het voor mij beschikbare veldje had dus eene opper-
vlakte van nog geen 1000 M^.

In de 14 jaren, gedurende welke ik dit proefveldje exploi-

teerde, heb ik daar vele proevengenomen. Ik houd er in 'talge-

meen niet van, de op proefvelden verkregen resultaten elk jaar

te publiceeren; ik stel dit liever uit tot betrouwbare resultaten

zijn verkregen, en dit kan gewoonlijk eerst na een aantal jaren

geschieden. lets heb ik reeds omtrent enkele der door mij in-

gestelde proefnemingen gepubliceerd. Zoo vindt men in Jaar-

gang XXV (1919) van het „Tijdschrift over Plantenziekten"

eene verhandeling, getiteld: ..Bijdrage tot de kennis van de wer-

king der Bordeauxsche pap op de aardappelplant" en in Jaar-

gang XXVI (1920) een verslag van mijne proeven ter bestrij-

ding van de witte roest der schorzeneeren. Ook werd telkens

in het jaarverslag van het Instituut voor phytopathologie op
zeer beknopte wijze melding gemaakt van mijne proefnemingen

omtrent de zoogenaamde „moeheid van den grond" voor be-

paalde gewassen.

Thans nu ik niet meer de beschikking heb over het bedoelde

proefveldje en over personen, die het werk daar zouden kunnen

1) Zie „Tijdschrift over Plantenziekten", dee! XII (1906), bl. 136.
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uitvoeren, zoodat de daar genomen proeven niet meer door mij

worden voortgezet, meen ik dat de tijd gekomen is, om het

vermeldingswaardige omtrent de resultaten der daar genomen

proeven te publiceeren.

Behalve voor het nemen van opzettelijke proeven omtrent

plantenziekten en schadelijke dieren en omtrent de bestrijding

van deze, diende mij het bedoelde proefveldje om er door mij

ontvangen zieke planten uit te poten om het verloop der ziekte
^

telkens weer te kunnen nagaan. Gezonde gewassen werden daar

ook door mij uitgeplant om ze met ziektekiemen te kunnen in-

fecteeren, of om er bepaalde schadelijke dieren op te kweeken.

Van de door mij uitgeplante zieke gewassen werden sommige,

nadat zij van hunne vroegere standplaats ophetproefveld waren

overgebracht, weer gezond, zonder dat bestrijdingsmiddelen

werden aangewend en ook zonder dat de aangetaste deelen wer-

den weggesneden; er werd alleen maar gezorgd voor eene be-

hoorlijke, niet fe karige bemesting, alsmede voor eene goede

bewerking van den grond en voor eene behandeling, welke aan

het bedoeld gewas, bij rationeele teelt, ten deel moest vallen.

Ik ontving in de eerste jaren van het bestaan van het Insti-

tuut voor phytopathologie een drietal appelboomen (struik-

vorm van grauwe reinette) uit Braambrugge, waarvan de hoofd-

stam een eindweegs onder den top door eene ziekte was aange-

tast, welke ik aanvankelijk niet herkende, maar die mij later

bleek, „bitterrotkanker" te zijn, veroorzaakt door Gloeosporiurn

fructigenum Berk. De bovengedeelten der stammen, gelegen

boven de aangetaste plaats, stierven af ; ik liet de doode toppen

zitten, maar de ziekte verbreidde zich niet verder: de boomen
groeiden flink, bloeiden elk jaar prachtig en leverden elk jaar

een rijken of althans een zeer voldoenden oogst op, tot ik ze in

't najaar 1919 liet rooien. Geen der aan deze drie reinetten

groeiende appelen, en geen enkele van de oudere takken of de

jongere twijgen werd door Gloesporium aangetast. Reeds in

het jaar, volgende op dat van de uitplanting, was de ziekte

totaal verdwenen; en alleen aan de doode toppen der hoofd-

stammen, die ik opzettelijk niet had laten afzagen, was te zien,

dat de boomen ziek waren geweest. — Welke de oorzaak van
het volkomen herstel der boomen na de verplanting was, kan
ik niet zeggen. De hooge, maar vruchtbaar gemaakte zand-

bodem van mijn proefveld heeft waarschijnlijk de kwaal tegen-

gewerkt, zooals de vochtige veengrond, waarop de reinetten

vroeger stonden, zeker haar ontstaan had bevorderd.

lets dergelijks als bij den „bitterrotkanker" van mijne
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reinetten werd herhaaldelijk bij den gewonen {Nectria-)vTucht-
boomkanker waargenomen

: appel- en pereboomen, die op hoogen
zandgrond niet „kankeren", worden soms door kanker aangetast,
nadat zij op meer vochtigen en daarbij kalkarmen bodem werden
overgebracht; terwijl omgekeerd appel- en pereboomen, die op
hunne oorspronkelijke, vochtige standplaats aan kanker leden,
gezond werden, nadat zij op meer drogen, goed gemesten,
kalkrijken grond waren uitgeplant. —

Uit Vlijmen ontving ik, insgelijks in de eerste jaren van het
bestaan van het Instituut voor phytopathologie, een paar
struiken van frambozen (Hornet), waarvan de vruchtdragende
scheuten aan 't afsterven waren. Ik vond op de aangetaste
scheuten de pykniden van eene zwam, die ik voorloopig niet
kon determineeren. Ik plantte ze op mijn proefveld uit, en liet

opzettelijk de oude scheuten staan, die weldra afstierven. Ik
verwaehtte dat de zieh in den nazomer ontwikkelende nieuwe
scheuten ook wel weer zouden worden aangetast en stelde mij
voor, het verloop der ziekte en hare oorzaak nader na te gaan

;

maar het volgend jaar bleven de nieuwe loten volkomen gezond.
Ik liet de zich weelderig ontwikkelende frambozenstruiken een
paar jaren lang op een hoop staan. Later scheurde ik de fram-
bozen, en plantte ze op rijen uit, behandelde ze zooals men
frambozen geregeld behandelt, en kreeg tot in den zomer 1920
een goeden oogst. Eerst in de allerlaatste jaren kwamen er ster-

vende scheuten in, zooals die toen ook elders, o.a. bij Breda
enZundert, zoo veelvuldig voorkwamen. (Zie een artikeltje van
den Heer Schoevers in „de Tuinbouw" van 2 Aug. 1918).

Eenige jaren geleden vond ik op het terrein van den heer Ide
tusschen gezonde aardbeiplanten eene enkele, die blijkens de
kort blijvende Stengels, de kleine gekroesde bladeren, de abnor-
male ontwikkeling der bloemen en het uitblijven der vrucht-

vorming, waarschijnlijk door Aphelenchus Fragariae Ritzema Bos
of door Aphelenchus Ormerodis Ritzema Bos moest zijn aange-

tast. Ik vond dan ook het eerstgenoemde aaltje in massa's in

de aangetaste plant. Toen het aardbeibed van den heer Ide
werd opgeruimd, nam ik de zieke plant en bracht die op mijn

proefveldje over, terwijl ik er enkele gezonde planten om heen

zette. De uitloopers der zieke plant bereikten eene normale

lengte, en de zich aan deze uitloopers vormende jonge plantjes

waren en bleven ook volkomen gezond. Dit was eveneens het

geval met de aardbeiplanten, welke rondom het zieke exemplaat

heen geplant waren. Ook het volgende jaar was er noch aan

deze oorspronkelijk gezonde planten, noch aan de oorspronkelijk

zieke moederplant, noch aan de planten, welke zich hadden
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gevormd aan de uitloopers van deze, lets bijzonders te zien.

En ook bij nauwkeuriger onderzoek was in geen dezer planten

iets van aaltjes te vinden. Blijkbaar hadden de aaltjes hunne

parasitaire leefwijze in de aardbeiplanten opgegeven en waren

z\j in den grond gaan leven van resten van organisehe stoffen.

Voorzoover mij bekend, heeft trouwens het parasitair optreden

van Aphelenchus Fragariae Riiz. Bos en Aphelenchus Ormerodis

Ritz. Bos slechts nu en dan, onder nog volkomen onbekende

voorwaarden plaats. —

Proeven omtrent ,,moeheid van den bodem" voor bepaalde

gewassen.

Gedurende de 14 jaren, dat ik het bedoelde proefveldje in

gebruik had, werden daar door mij proeven genomen omtrent

de zoogenaamde „moeheid" van den bodem voor bepaalde

gewassen en omtrent het al of niet optreden van parasitaire

plantenziekten ten gevolge.iyan de onafgebroken voortgezette

teelt van hetzelfde gewas op denzelfden bodem.

Het herhaaldelijk geconstateerde feit van het mislukken van

den oogst op terreinen, waar langeren of korteren tijd achtereen

een bepaald gewas werd geteeld, heeft aanleiding gegeven tot

verschiilende onderzoekingen en vooral tot verschillende be-

schouwingen.

In sommige gevallen is gebleken, dat de mislukking van een

gewas op gronden, waar dit gewas meerdere jaren achtereen of

althans met onvoldoenden tusschentijd verbouwd werd, moest
worden geweten aan de vermeerdering van parasieten in den
bodem. Gronden, waar meerdere jaren achtereen suikerbieten

worden verbouwd, worden vaak „hietenmoe" ; er groeien geene
,

gezonde bietenplanten meer, en het gewicht zoowel als het

suikergehalte der geoogste suikerwortelen wordt zeer gering.

Aanvankelijk werd de bietenmoeheid toegeschreven aan nit-

putting van den grond door de te vaak herhaalde teelt van het

zelfde gewas (bieten), dat telkens weer dezelfde voedende stoffen

uit den grond haalt (bij de biet vooral kali). Zoo beschouwden
landbouwscheikundigen en practici de bietenmoeheid van een

akker eenvoudig als kaliarmoede. Maar Julius KiiHN toonde
aan dat men bietenmoeden grond niet weer voor de teelt van
suikerbieten geschikt kan maken door hem eene extra kali-

bemesting toe te dienen; dit was de reden dat hij verdernaarde
invloeden bleef zoeken, die de bietenmoeheid in 't aanzijn

zouden kunnen roepen, tot hij ten slotte aantoonde dat deze

bietenmoeheid wordt veroorzaakt doordat de grond besmet is

met zoogenaamde ,,bietenaaltjes" {Heterodera Schachtii). Teelt
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men op zoodanigen grond jaren achtereen bieten, dan komen
deze parasieten daar tot zoo sterke vermeerdering dat er geen
gezonde bieten meer op groeien. — De ,,klavermoeheid" van
den grond bleek in vele gevallen veroorzaakt te worden
door het stengelaaUje {Tylenckus devastatrix), in andere gevallen
door de zwam van den klaverkanker {Sclerotinia Trifolorium). —

Ik wilde nu voor verschillende gewassen nagaan: le of inder-

daad de dikwijls herhaalde teelt van een bepaald gewas op zekeren
bodem altijd onvoldoenden groei of abnormale ontwikkeling
van dat gewas naeebrengt, ook dan wanneer door doelmatige
bemesting van den grond gezorgd wordt dat er van gebrek aan
de eene of andere soort van plantenvoedsel geen sprake kon
zijn; en 2e of bij zoodanige herhaalde teelt van dat bepaalde
gewas ook vijanden van dat gewas zich altijd in grooten getale

gaan vertoonen op den akker, waar het verbouwd wordt.

Met het oog daarop werden 14 jaar achtereen de volgende
gewassen telkens op hetzelfde lapje grond verbouwd: rogge,

haver, uien, klaver, wortelen; terwijl bovendien nog acht jaren

achtereen aardappelen op denzelfden akker werden geteeld.

Het is bekend dat het stengelaaUje {Tylenchus devastatrix)

voornamelijk in het Rijk van Nijmegen, in Limbiirg en Noord-
Brabant de „reup" of ,,dikkop" der rogge veroorzaakt; dat het-

zelfde diertje op de Zuid-Hollandsche eilanden, in sommige stre-

ken van Noord-Holland en elders de ..kroef" ..mop" of „bol-

broek" der uien, en op de klaverlanden in verschillende streken

van ons land een vorm van ,,klavermoeheid" of ,,reup" in 't

aanzijn roept. Nu is er wel geene provincie van ons land, waar
het stengelaaltje niet voorkomt, levende als parasiet in een der

opgenoemde of in nog andere kultuurgewassen of in wilde

planten. En daarom verwachtte ik aanvankelijk, dat per slot

van rekening het stengelaaltje wel zoo ongeveer overal in on^

land in den grond zou voorkomen, en dus overal daar tot sterke

vermeerdering zou kunnen komen, waar men jaren achtereen

een zeker gewas (rogge, haver, uien, klaver) op denzelfden akker

teelt. Eene gelijksoortige vrij algemeene verspreiding vermoedde

ik van het zoogenaamde ..bieten- of haveraaltje" {Heterodera

Schachtii), alsmede van sommige in den bodem levende zwam-
men, zooals Fusariums, enz.

Welke waren nu de resultaten van mijne proefnemingen ?

Het bleek mij dat bij eene voldoende bemesting (met stalmest)

de winterrogge op een akker, waar 14 jaren lang zonder onder-

breking dit gewas werd geteeld, aan het einde der proefneming

niet slechter gedijde dan in het eerste jaar van die proefneming.

Hetzelfde resultaat kreeg ik bij de haver, uien en klaver. Het
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bleek dat het totaal uitblijven van wisselbouw by geen dezer

gewassen een nadeelig resultaat opleverde, en ook dat door de

herhaalde teelt van genoemde gewassen op denzelfden akker

daar geenerlei parasieten van deze gewassen zich in overgrooten

getale zich gingen vertoonen; uit welk laatstvermelde feit wel

moet worden afgeleid dat zoodanige plantenparasieten van den

aanvang af in den bodem van mijn proefveldje ontbraken.

Onjuist bleek dus te zijn mijne veronderstelling dat Tylenchus

devastatrix, die o.a. rogge, haver, uien en klaver aantast, en

Heterodera Schachtii, die o.a. in bieten en haver parasiteert,

steeds in geringen getale in elken bodem aanwezig zouden zijn,

en daar door de vaak herhaalde of zelfs onafgebroken teelt

van 't zelfde gewas tot zeer sterke vermeerdering zoude komen.
Immers na 14-jarige teelt op denzelfden akker waren de rogge,

de haver, de uien noch de klaver door het stengelaaltje aange-

tast, en leed de haver ook niet aan de ziekte, veroorzaakt door

het bietenaaltje.

Wat de uien betreft: ik teelde op een en denzelfden akker de

meeste jaren zaaduien, andere jaren pootuien en een enkele

maal sjalotten; deze gewassen groeiden elk jaar uitstekend:

aan 't einde van de 14 jaren volstrekt niet slechter dan aan 't

begin van deze periode. Wel vielen er jaren tusschen, waarin

de uienmade {Anthomyia antiqua) veel schade aan het gewas
toebracht; maar hier had ik te doen met een parasiet, die niet

aan den bodem gebonden is. Immers de volwassen uienmade is

een vlieg, die zich van het eene perceel naar het andere begeeft

om daar eiren te leggen.

Aangaande de klaver deed ik de volgende ervaring op. Ik
liet de roode klaver (Brabantsche klaver) telkens drie jaar

staan. Het eerste jaar en het tweede had ik een goed gewas;
m het derde jaar gingen vele klaverplanten dood en werd haar
plaats ingenomen door grassen en andere onkruiden. Een enkele

maal liet ik de klaver tot in het vierde jaar staan; maar toen was
het aantal klaverplanten op den akker zoo gering geworden,
dat zij geheel door onkruid werden verstikt ; vooral door de op
mijn proefveldje zooveel voorkomende GcUinsoga parviflora.

De roode klaver wordt gewoonlijk door de plantkundigen
een overblijvend gewas genoemd; maar de meeste klaverplanten
leven slechts twee jaar, sommige drie jaar en slechts enkele vier

jaar. Mijne ervaring in dezen is geheel in overeenstemming met
die, welke men in de praktijk heeft opgedaan; de landbouwer
laat de roode klaver niet langer dan twee jaar op het land
staan.

Als ik de klaver aan het einde van het derde jaar (een enkele
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maal aan dat van het vierde jaar) deed omspitten en opnieuw
klaver zaaide, kreeg ik weer een gewas, dat in niets achterstond

bij het vorige: ziekteverschijnselen kwamen niet voor. —
Op eenzelfde lapje gronds teelde ik 14 jaren achtereen worte-

len: een enkele maal winterwortelen, anders steeds zomer-

wortelen, vaak twee maal in een jaar. Dit gewas gedijde, nadat
er gedurende een vijftal jaren een flinke, normale oogst van werd
verkregen, langzamerhand minder goed, De wortelen bleven

elk jaar kleiner van stuk, en ook het loof werd niet grootenwerd
zeer spoedig geel. Eigenaardig was het dat de zijwortels en hunne
vertakkingen zich in de laatste jaren bijzondersterk ontwikkel-

den, zoodat de peentjes eenigszins geleken op een biet, die op
bietenmoe land is geoogst, en een zoogenaamden „baard" heeft.

De overeenkomst der geoogste peentjes met zoodanigen biet

was in elk geval zoo groot, dat ik aanvankelijk meende dat

zij door Heterodera Schachtii (het bietenaaltje) waren aangetast.

Maar het was mij onmogelijk, de wijfjes van dit diertje aan de

zoo sterk ontwikkelde zijwortels te ontdekken, en evenmin

trof ik de larven van dit spoelwormpje in de fijne zijwortels aan.

Trouwens de bouw der zijwortels bleek ook bij nadere be-

schouwing een andere te zijn dan de bouw van de fijnere worteltjes

van een biet van „bietenmoeden" grond. De laatste zijn hier

en daar sterk heen en weer gebogen, doordat zij op sommige

plaatsen, vooral waar zich een zijtak afsplitst, eenzijdig eenigs-

zins gezwoUen zijn; de zijwortels van mijn peentjes waren wel

hier en daar vertakt, maar nergens verdikt en heen en weer

gebogen.

Ook bij eene 14 jaren achtereen herhaalde teelt van wortelen

op hetzelfde stuk grond, was er geen sprake van vermeerdering

van parasieten; het gewas was noch door in den grond voorko-

mende zwammen, noch door Heterodera Schachtii aangetast,

ook niet door het wortelaaltje {Heterodera radicicola), dat bij ons

te lande nog wel eens de zomerworteltjes op groote schaal wil

aantasten, maar dan gewoonlijk op terreinen, waar aarde is

neergestort, die uit warenhuizen werd uitgegraven, omdat de

daar geteelde tomaten of komkommers door de laatstgenoemde

gallenvormende Nematode waren aangetast.

De geringe ontwikkeling van den vleezigen hoofdwortel van

de peentjes kon niet aan de inwerking van den een of anderen

parasiet worden toegeschreven ; en evenmin was dat het geval

met de zeer typische sterke ontwikkeling van de zijwortels.

Maar waaraan waren dan deze verschijnselen te wijten?

Ik vermoedde, dat hier sprake zou zijn van kaUarmoede.

Wel had ik elk jaar het lapje grond, waar worteltjes werdenge-
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teeld, goed gemest, maar uitsluitend met stalmest. En daar

het laatstgenoemde gewas zeer veel kali uit den bodem trekt,

kon het licht zijn ,dat er bij lang voortgezette teelt daarvan op

denzelfden grond gebrek aan kali ontstond. Daardoor zou het loof

tot abnormale en slechts spaarzame ontwikkeling kunnen komen,

en zou het te vroeg geel worden daarvan kunnen worden veroor-

zaakt ; en tengevolge van de geringe ontwikkeling en het vroeg-

tijdig afsterven van het loof zouden de wortelen klein moeten

blijven. De bijzonder sterke ontwikkeling van de bijwortels

zou allicht moeten worden beschouwd als een reageeren van de

plant op het kaligebrek in den grond: deze bijwortels toch

zouden over groote afstanden gaan groeien om nog de noodige

hoeveelheid kali te bemachtigen.

Mijne opvatting dat hier kaliarmoede in 't spel was^ werd

bevestigd, toen ik den bodem, waar de peentjes sedert een paar

jaren het bovenvermelde abnormale verschijnsel vertoonden,

boven de gewone stalbemesting eene extra gift kali gaf in

den vorm van patentkali. Wanneer ik dat deed, ontwikkelde

zich het gewas op terreinen, waar jaren achtereen wortelen groei-

den, weer normaal en bleef de buitengewoon sterke vorming

van bijwortels uit. De abnormale verschijnselen traden weer

op in het tweede jaar nadat ik eene flinke hoeveelheid kalimest

als extrabemesting had toegediend. —
Op het perceel, waar ik acht jaren lang zonder wisselbouw

aardappelen teelde, werd de hoeveelheid geoogste aardappelen

voortdurend geringer en vooral werden de aardappelen zelve

elk jaar kleiner, niettegenstaande een zeer voldoende stalmest-

bemesting. Eene parasitaire ziekte trad niet op; het loof bleef

klein en stierf te vroeg af, maar anders vertoonden zich geen

abnormale vsrschijnselen. Waarschijnlijk hadden wij hier ook

met kaUarraoede van den bodem te doen, Ik heb dit echter

niet geconstateerd door een volgend jaar eene extra kalibemes-

ting toe te passen. —

Verbouw van groote hoeveelheden moederkoren. Op het veldje,

waar 14 jaren achtereen rogge werd geteeld, kwam eenmaal

moederkoren in sterke mate voor. Ik oogstte een groot aantal

moederkorenkorrels, en ook op nabijgelegen akkers verzamelde

ik vele van deze korrels, en had aldus materiaal bijeen om er

proeven mee te nemen.
Jaren geleden had mij een landbouwer gevraagd, hoe hij het

kon aanleggen om op een roggeveld eene zeer groote hoeveelheid

moederkoren te krijgen. Hij vroeg haij dit, omdat hij bij de

apothekers voor een kilogram moederkoren veel meer geld kon
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beuren dan hij voor een gelijk gewicht aan rogge zou kunnen
krijgen. Dat de moederkorenteelt wel nooit de roggeteelt zal

vervangen, behoeft overigens geen nader betoog : slechts op
kleine percecltjes zoii men een enkele keer die teelt met voordeel
kunnen uitoefenen. Toch achtte ik het niet geheel zonder belang,
te trachten de vraag van den bedoelden landbouwer te beant-
svoorden.

Om moederkoren op groote schaal te telen, moet men natuurlijk

moedeTkorenkorrels op den roggeakker brengen.
De eerste vraag is deze: wanneer moet dit geschieden, voor

den winter of na den winter?

Ik hield een zeer aanzienlijk getal moederkorenkorrels den
winter over in mijn laboratorium : voor een gedeelte in een warm
vertrek, — voor een ander gedeelte in een vertrek, waar niet

werd gestookt, maar waar toch de temperatuur slechts nu en
dan een weinig onder het vriespunt daalde. De andere, verre-

weg de meeste moederkorenkorrels, waarover ik beschikte,

pootte ik in 't iiajaar tusschen de door mij op mijn proef-

veldje uitgepote roggekorrels uit, op een diepte van ongeveer
11/2 c.M. onder de bodemoppervlakte. Op elke 5 a 10 rogge-

korrels pootte ik een moederkorenkorrel uit.

Deze laatste, in den open grond uitgepote moederkoren-
korrels kwamen in het volgende jaar tot kieming en brachten
de perithecien bevattende kopjes boven den grond ongeveer op
den tijd, waarop de rogge begon te bloeien.

De in het laboratorium overwinterde moederkorenkorrels

bracht ik na den winter in bloempotten met aarde, welke buiten

werden neergezet. Het resultaat was dat noch van die, welke in

een verwarmd vertrek — , noch van die, welke in een vertrek,

waar niet werd gestookt, overwinterd waren, er eene enkele

korrel tot kieming kwam.
Om in het voorjaar tot kieming te kunnen komen, dienen de

sklerotien van de moederkorenzwam vooraf aan belangrijke tem-

peratuursverschillen te worden blcotgesteld. Dezelfde ervaring

had ik vroeger opgedaan bij de sklerotien van Sclerotinia Liber-

tiana, verkregen uit de Stengels van door deze zwam aangetast^

zonnebloemen en koolzaadplanten. —
Ik overwoog, van welke omstandigheden het, voorzoover wij

weten, afhangt, of moederkoren in de rogge veel voorkomt of

niet.

Vocht werkt de ontwikkeling van moederkoren in de hand:

in vochtige jaren en op natte gronden vormen zich de meeste

moederkorenkorrels. Ik moest dus — om de ontwikkeling der

moederkorenzwam zooveel mogelijk te verzekeren — zorgen
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dat de grond goed nat werd gehouden. Ik trachtte dit te berei-

ken, door den grond flink met dierlijken mest te bemesten en

daardoor te maken, dat hij het water goed vasthield. Verder

begoot ik mijn roggeakkertje duchtig drie malen per week, n.l.

elken Maandag. Woensdag en Vrijdag, behalve op dagen,

waarop het sterk regende. Met deze begietingen werd begonnen

in *t voorjaar, zbodra de bovenaardsche deelen der roggeplantjes

begonnen zich verder te ontwikkelen, en daarmee werd door-

gegaan tot overal op den akker de gekiemde moederkoren-

korrels hunne kopjes boven den grond vertoonden. De rogge-

planten werden niet van bovenop gegoten, maar het water werd

zooveel mogelijk tusschen de rijen in aangebracht, zoodat ik

alleen de voeten der roggeplanten raakte, en den bodem nat

maakte.

In 't algemeen worden de ascosporen uit de perithecien der

kopjes van de ontkiemde moederkorenkorrels uitgestooten in

den bloeitijd der rogge. Geraakt zoodanige ascospore in een bloem

eener roggeplant, dan dringt de kiembuis de bloem binnen, en

er vormt zich aan den voet van het vruchtbeginsel een zwam-
weefsel, dat zich tot een weekachtige massa {Sphacelia genaamd)

ontwikkelt, waarop zich een talloos aantal conidien vormen, die

zich bevinden in eene zoete, kleverige vloeistof, welke troebel

ziet van al de conidien. Deze vloeibare massa is onder den naam
van „honigdauw" bekend, en komt in droppels tusschen de

kafjes der aren te voorschijn.

De conidien, welke in den honigdauw aanwezig zijn, kunnen
dadelijk ontkiemen, en doen zij dit in eene roggebloem, dan
besmetten zij ook weer deze. Heeft zich honigdauw ergens in

een roggebloem gevormd, dan druppelt deze naar beneden en

besmet de daar aanwezige bloemen, voorzoover deze nog in

een zoodanig tijdperk verkeeren, dat zij geschikt zijn om te

worden besmet. Ook de wind, die de aren tegen elkaar aan-

slingert, brengt de besmetting over van de eene aar naar de

andere. Verder kunnen wind- en regenvlagen honigdauw over

grootere afstanden verbreiden; ten slotte brengen vliegen en

bijen, die op het zoete vocht afkomen, hier honigdauw en daar-

mede de besmetting op andere, later zich ontwikkelende bloe-

men over.

Hoe langer het duurt, dat er op een roggeveld nog bloemen tot

ontwikkeling komen, of — zooals men het uitdrukt, hoe on-

gelijkmatiger zoo'n veld afbloeit — , hoe meer kans er dus is,

dat er nog vele bloemen worden besmet, m.a.w. dat er steeds

meer moederkoren komt; want de honigdauw is de voorlooper
van de moederkorenkorrel

.



39

Hoe nu die ongelijkmatigheid van het afbloeien te bevorderen ?

Ik heb dit verkregen door tijdig in het najaar de roggekorrels

uit te poten en om de drie opgekomen plant] es er in Januari
een uit te trekken en op de plaats daarvan op nieuw een korrel

te leggen. De uit de 't laatst gelegde korrels opgekomen planten
kwamen gemiddeld tien tot veertien dagen later in bloei dan die,

welke zich uit de in 't najaar gelegde korrels ontwikkelden.

Op deze wijze werd de periode, waarin er voor besmetting door
honigdauw vatbare roggebloesems aanwezig waren, aanmerkelijk

verlengd.

Verder trachtte ik nog ongelijkmatigheid in het afbloeien te

krijgen door op sommige plaatsen van mijn roggeveldje de vrij

dicht te veld staande rogge met een stok neer te buigen, waardoor
op kunstmatige wijze het graan tot „legeren" werd gebracht.

Ook deze handelwijze bleek de gelijkmatigheid van het afbloeien

te verminderen.

Het resultaat van mijne proefnemingen was, dat in 72 procent

van de op het veldje aanwezige aren moederkorenkorrels aan-

wezig waren; in sommige 1, in andere 2, 3, 4 of 5 stuks, in

enkele meer, tot 10 en 12 stuks toe, gemiddeld 2 a 3 stuks per

aar. Sommige van de kunstmatig gelegerde roggehalmen droegen

zeer kleine aren met weinig ontwikkelde korrels ; in deze aren

waren ook de moederkorenkorrels zeer klein gebleven.

Het blijkt dus mogelijk, vrij veel moederkoren te telen door

moederkorenkorrels tusschen de rogge uit te zaaien, mits

men den grond flink vochtig houdt en het afbloeien van de rogge

ongelijkmatig doet plaatsgrijpen : le door tusschen de in 't najaar

uitgezaaide roggekorrels er nog eens weer in den winter andere

te zaaien en 2e. door op kunstmatige wijze het gewas tot „legeren"

te brengen. —

Proeven omtrent den overgang van het moederkoren der rogge

op andere grassen.

Het is bekend, dat ook bij andere granen dan rogge (tarwe,

gerst, haver) een enkele maal moederkoren voorkomt, en

dat dit insgelijks met verschillende soorten van grassen het

geval is.

't Is echter de vraag, of men dan altijd met de gewone Clavi-

ceps purpurea TuL, die de rogge aantast, te doen heeft, dan

wel met verwante soorten.

Frank („Die Krankheiten der Pflanzen", II, 2te Aufl. bl.

474) vermeldt naast Claviceps purpurea Tul, nog vi,er andere

soorten van Claviceps, n.l. le 01. microcephala TuL, die zijne

sklerotien zou vormen op Phragmitis communis, misschieh ook
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op Molinta coerulea en Nardus stricta, 2e CI. Wilsoni, die in Enge-

land op Olyceria fluitans moederkorenkorrels zou veroorzaken,

3e CI. sabulosa, in Italic aangetroffen op Poa- soorten, en 4e

CI. nigricans Sacc, die op Heliocharis en Scirpus moet para-

siteeren

.

Om nu vast te stellen of de moederkorenkorrels, die men op
verechillende inlandsche grassen, gekultiveerde en wilde,bij ons

aantreft, tot dezelfde soort behooren als het moederkoren van
de rogge, legde ik de korrels van een aantal grassen op rijen,

en bracht telkens ongeveer om de tien graszaden een uit

rogge afkomstige moederkorenkorrel. Ik hield den grond be-

hoorlijk vochtig, en wachtte af of de zich ontwikkelende grassen

al dan niet moederkorenkorrels in hunne inflorescenties ver-

toonden.

Ik verkreeg de volgende resultaten:

Pkalaria arundinacea (Rietgras enkele bloeiwijzen met 1—5 moederkoren-
korrels.

Anthoxanthum odoratum (Reukgras) sommiRe bloeiwijzen met 1— 3 moeder-
korenkorrels.

.4/opecuru« j>raten«M (Beetnd-voasestaart) sommige bloeiwijzen met 1— 6 moeder-
korenkorrels.

.Alopecurus agreatia (Duist) geen enkele plant besmet.
Fhleum pratense (Timotheegras) meer dan de helft der planten vertoonden

moederkoren; in eene inflorescentie 2—

8

moederkorenkorrels.
Agrottis alba (Pioringras) geen enkele plant besmet.
.Agrottis vtUgaru (Struisgras) geen enkele plant besmet.
Holr.tis lanalua (Witbol) meer dan de helft der planten vertoonden

moederkoren; in eene inflorescentie 3—

8

korrels.

Arrhenaterum elatius (Fr&UBch TBaigraa). . geen enkele plant besmet.
Poa annua (Eenjarig beemdgras) enkele planten vertoonden moederkoren-

korrels; 1— 3 in eene inflorescentie.

Poa praUnsia (Veldbeemdgras) ruim de helft der planten besmet; in eene

bloeiwijze 1— 7 moederkorenkorrels.
Poa trivialia (Ruw beemdgras) idem.
Dactylia glomf-rata (Kropaar) een derde gedeelte der planten besmet:

1—4 moederkorenkorrels in eene in-

florecsentie.
Ftvluca rubra (Rood zwenkgras) een vierde gedeelte der planten besmet:

1— 4 moederkorenkorrels in eene in*

florescentie.
Fe«tuca ovina (Sehapengras) enkele planten besmet: 1 of 2 moederkoren-

korrels in eene inflorescentie.
Lolium perenne (Engelsoh raaigran) ongeveer V3 van de planten besmet; in

de aren 1— 12 moederkorenkorrels.
Lolium ttoZtcum (Italiaansch raaigras) ... idem.
Xardua atricla (Borstelgras) enkele planten besmet; een of twee moe-

derkorenkorrels in 66ne infloreseentie.

Het spreekt wel van zelf, dat uit de negatieve resultaten,

verkregen bij Alopecurus agrestia, Agrostis alba, Agrostis vulgaris
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en Arrhenaterum elatius niet mag worden afgeleid, dat deze
grassen niet door Cluviceps purpurea van de rogge zouden kunnen
worden besmet, zoodat — wanneer men moederkorenkorrels
in de bloeiwijzen dezer grassen aantreft — deze noodzakelijk
tot eene andere soort van Claviceps zouden moeten behooren.
Het mislukken der besmetting kan zijn veroorzaakt of doordat
de bedoelde grassen in bloei geraakten op een tijdstip, waarop
er geene ascosporen van de Claviceps purpurea noch conidien
van den honigdauw dezer zwam in de onmiddellijke buurt aan-
wezig waren, — of doordat de Claviceps purpurea, die sedert

meerdere generaties op rogge heeft geleefd, niet gemakkelijk

een der vier opgenoemde gewassen besmet, — of door andere
onbekende omstandigheden. Het is ook een bekend feit, dat de
moederkorenkorrels van Claviceps purpurea een enkele maal
op tarwe voorkomen, en nog minder vaak op gerst en op haver.

De omstandigheden moeten dus al bijzonder gunstig daarvoor
zijn, zullen deze granen door de moederkorenzwam der rogge

besmet worden.

Dat deze zwam de 14 verdere grassoorten, waarmee werd
geexperimenteerd, kan besmetten, is wel positief door mij uit-

gemaakt ; ook dat Phleum pratense, Holcus lanatus, Poa pratensis,

Poa trivialis, Lolium perenne en Lolium italicum zeer vatbaar

zijn voor eene besmetting door het moederkoren van de rogge.—
Thans nog iets over den vorm en de grootte der sklerotien,

welke bij de versehiUende grassen werden waargenomen.
Terwijl de moederkorenkorrels van normaal uitgegroeide

roggearen eene lengte bereiken, varieerende tusschen 1 en ruim

3 C.M., en daarbij een dikte hebben van 3 tot 4 m.M., zijn die

van de grassen, waarmee ik experimenteerde, in 't algemeen veel

kleiner: hoe kleiner de bloem, met name hoe korter de kroon-

kafjes van een bepaalde grassoort, des te kleiner, resp. des

te korter en dunner zijn in 't algemeen de moederkoren-

korrels bij deze grassoort, ofschoon dit ook geen regel zonder

uitzondering is.

Bij de meeste grassen zijn de moederkorensklerotien niet veel

langer dan 5 m.M., niet veel dikker dan 1| m.M. Bij de Poa's

zijn zij slechts iets meer lang dan breed (+ 3 m.M. op 2 m.M.)

Bij Loliuin perenne en Lolium italicum zijn zij, evenals bij vele

andere grassen, horenvormig, dus langwerpig en naar hun uit-

einde toe meer of min gekromd en versmald ; bij de genoemde

Loliums bereiken zij eene lengte van 6 tot 12 M.m., terwijl de

dikte 2—2| m.M. bedraagt.

In 't algemeen versmalt zich de moederkorenkorrel eenigszins

naar de basis toe, terwijl zij ook naar het boveneinde toe iets



42

smaller wordt. De moederkorenkorrels van Poa bleken echter

gewoonlijk aan de basis het dikst te zijn. Zoo ook die bij Nardus

stricta. Hier vond ik in 't algemeen in hoofdzaak denzelfden

vorm terug, dien Frank („Die Krankheiten der Pflanzen", II,

2e druk, bl. 467) beschrijft. Aan de basis gemiddeld 1| m.M. dik,

worden deze moederkorenkorrels naar den top toe langzamer-

hand dunner; terwijl zij in een dunnen draad eindigen, die

hoogstens ^ m.M. dik is en aan den top in een uiterst fijn puntje

eindigt. De geheele lengte van de moederkorenkorrel bij Nardus
stricta bedraagt 1—3 c.M. —

Op het proefveldje, waarover ik hier spreek, werden ook ver-

schiUende proeven met Chemicalien ais bestrijdingsmiddelen

tegen plantenziekten en schadelijke dieren genomen.
In de eerste plaats werden bij appel- en pereboomen ettelijke

malen bestrijdingsproeven trgen schurftziekte (Fusicladium)

ingesteld: a. met Bordeauxsche pap; b. met Bourgondische pap;

c. met Californische pap. Bij eenmalige bespuiting, ten tijde

van het opengaan der bloemknoppen, meen ik in 't algemeen
van eene bespuiting met Bordeauxsche of Bourgondische pap
meer gunstige resultaten te hebben verkregen dan van eene

met Californische pap; maar ik had geen materiaal genoeg ter

vergelijking om een positief oordeel uit te spreken; eene vergelij-

king tusschen de werking van Bordeauxsche en die van Bour-
gondische pap onderling kon tengevolge van de afwezigheid van
voldoend materiaal niet worden gemaakt.— Opvallend bleek mij

het verschil in vatbaarheid voor schurft bij verschillende exem-
plaren van Louise Bonne d'Avranches. Terwijl in sommige
jaren zelfs eene driemalige bespuiting met Bordeauxsche pap bij

sommige boomen de peren niet vrij kon houden van schurft,

was in dezelfde jaren bij andere boomen eene eenmalige be-

spuiting daarvoor geheel voldoende. En zelfs leverden bepaalde
boomen van de soort Louise Bonne in echte „schurftjaren"

(warm en vochtig weer in den zomer) zonder bespuiting beter

peren dan andere boomen van dezelfde soort zelfs bij driemalige
bespuiting met Bordeauxsche pap. —
Op mijn terrein stonden 3 morellenboomen (struikvorm,)

die aanvankelijk vrij waren van Monilia maar in welke deze
zwam zich na een paar jaren begon te vestigen. Bespuiting met
Bordeauxsche pap, toegepast in 't voorjaar, even v66r 't open-
gaan der knoppen, bleek mij volstrekt geen afdoend middel ter

bestrijding van Monilia te zijn, wanneer niet vooraf in 't najaar
de aangetaste scheuten werden afgesneden. —
Een hoogstamperzik (zeer vroege Montagne) leed erg aan
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Clasterosporium carpophilum Aderhold, die echter bij dezen
boom slechts weinig hagelschotziekte van de bladeren veroor-
zaakte. De zwaiQ. tastte vooral de jonge scheuten aan, die zij

deed afsterven („waterkanker"), en verder de vruchten, kort
voor den tijd der rijpheid. De rijpe vruchten vertoonden dan
hier en daar een bruinzwart overtreksel, en weldra barstten zij

op de aldiis aangetaste plekken. Eene bespuiting van den be-

bladerden boom met Bordeauxsche pap deed de bladeren af-

vallen ; eene bespuiting, toegepast even voor het opengaan der
bloemknoppen, had geen merkbaar resultaat. Maar als ik in den
nazomer, nadat de vruchten geplukt waren maar de bladeren nog
aan den boom zaten, zoodat de doode twijgen nog zeer duidelijk

te onderscheiden waren, al deze doode twijgen liet afsnijden,

bleef in het volgende jaar de ziekte zoo goed als geheel weg,
en werden uitsluitend volkomen gave perziken geoogst. —

•

Proefnemingen omtrent de bestrijding met kaliumperman-
ganaat van de wortelmade {Psila Rosae) bij peentjes en van de

uienmade {Anthomyia antiqua) bij uien.

Jonge peenplantjes werden achtereenvolgens drie malen ge-

durende hunnen groei behandeld met eene oplossing van 125

gram kaliumpermanganaat in 100 Liter water. De vloeistof

werd gegoten tusschen de rijen in, waarop de peentjes gezaaid

waren. Zoodra het loof den geheelen bodem overdekte, werd de

begieting niet meer herhaald, Geen van de beide jaren, waarin

deze proeven werden genomen, bleef de wortelmadeplaag uit;

zelfs vertoonde zij zich op de behandelde akkertjes niet minder
dan op de onbehandelde. —
Een veld pootuien werd in drie gelijke deelen verdeeld. De

planten op het eene gedeelte werden achtereenvolgens drie

malen in een jaar, telkens met eene tusschenruimte van 3 weken,

begoten met eene oplossing van 100 gram kaUumpermanganaat
in 100 Liter water. Die op het tweede gedeelte werden ook drie

malen begoten telkens met een tusschentijd van 3 weken, met
eene oplossing van 200 gram kahumpermanganaat in 100 Liter

water. Die op het derde gedeelte werden niet behandeld. Resul-

taat: op alle veldjes trad de uienmade vrij wel in gelijke mate

op. Een volgend jaar werden de zelfde proeven herhaald; het

resultaat was eveneens negatief.

Proefnemingen omtrent de bestrijding van de koolvliegmade

{Anthomyia Brassicae en A. cilicrura) met verschillende man-
gaanverbindingen. Wel heeft men in de koolkragen een uit-

stekend middel om de koolmadenplaag te voorkomen; maar

eene juiste toepassing van dit middel is nog al bewerkelijk.

Daarom scheen mij het zoeken naar een ander middel niet
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ongewenscht. Er werden in 1920 door mij bij roode, witte,

gele 8avoye en groene Savoyekoolplanten proeven genomen met

de toepassing van verschillende mcangaanverbindingen. Op
21 Sept. 1920, den dag van mijn aftreden als Hoogleeraar en

Directeur van het Instituut voor phytopathologie, stonden

mijne koolplanten nog te velde. Ik wilde ze, daar ze nog niet

alle geheel volgroeid waren, eerst een tiental dagen later gaan

oogsten, om de geoogste koolen ieder afzonderlijk te laten

wegen, en de bijbehoorende stronken te onderzoeken op de

aanwezigheid van koolmaden of van gangen dezer insekten.

Maar reeds in den namiddag van 21 Sept. j.l. zag ik dat de

koolen waren afgesneden en de stronken gerooid, terwijl de

eersten zoowel als de laatsten ieder op een grooten hoop waren

geworpen. Ik kon diis de resultaten van mijne proeven niet

vaststellen. —
Proeven omtrent de bestrijding van de bladvlekkenziekte der

selderie, veroorzaakt door Septoria Petroselini Desm. var. Aj>ii

Bres. et Cav.). Deze ziekte werd beachreven in ,,Tijdschrift over

Plantenziekten", deel XX (jaargang 1914), biz. 136. Jaar op jaar

vertoonde zij zich op de terreinen, gelegen bij het Instituut

voor phytopathologie : zoowel op de terreinen voor groententeelt

onder directie van den heer Ide, als op mijn proefveldje.

Merkwaardig mag het worden genoemd, dat in 't algemeen de

gewone bladselderie zeer weinig door de bladvlekkenziekte

werd aangetast, terwijl de knolselderie er veel van had te

lijden. Mijne bestrijdingsproeven werden altijd toegepast bij

knolselderie. Bespuiting met Bordeauxsche pap, toegepast zoo-

dra de ziekte zich begon te vertoonen, bracht deze voor een

tijd lang tot staan; echter tastte zij gewoonlijk na verloop van
14 dagen tot eene maand toch de nieuw ontstane bladeren

weer aan. Eene driemalige bespuiting was gewoonlijk noodig

om de plaag onder den duim te houden en de knoUen tot flinke

ontwikkeling te brengen. Vrij afdoende resultaten echter werden
verkregen door het geregeld afsnijden van de aangetaste blade-

ren of van de aangetaste gedeelten der bladeren onmiddellijk

gevolgd door eene bespuiting met Bordeauxsche pap.

Over mijne andere proefvelden hoop ik later rapport uit te

brengen.

Wageningen, Februari 1921. J, Ritzema Bos.
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HYPERPARASITISME
bij primaire parasieten van de gestreepte dennenrups

{Panolis griseovariegafa Goeze).

SUPERPARASITISME.

Onderzoekers hebben opgemerkt, dat sluipwespen, hoewel over
't algemeen aan bepaalde gastheeren gebonden, soms op nieuwe
woondieren overgaan. waaronder er kunnen voorkomen, welke
tot geheel andere insectengroepen, zelfs tot andere klassen van
dieren behooren en dat zij zich aan de nieuwe gastheeren ook
geheel kunnen aanpassen.

Het is moeilijk uit te maken of eene verandering van gastheer
aan een gril dan wel aan toeval is toe te schrijven, of dat gebrek
aan het gewone voedsel een sluipwespwijfje er toe kan brengen
haar eieren bij een vreemd woondier af te zetten, terwijl het
van het toeval af zal hangen of haar broed daarin al dan niet

tot ontwikkeling zal komen. Wat de aanleiding tot eene veran-

dering van hospes ook moge wezen, het is een feit, dat onder-

zoekers ten opzichte van de gastheeren der sluipwespen soms
voor verrassingen komen te staan.

Verandering van voedsel voor de nakomelingschap kan tot

vorraing van nieuwe varieteiten, op den duur zelfs tot het ont-

staan van nieuwe soorten leiden en hoe meer het nieuwe voedsel

der larven van dat der voorouders verschilt, des te grooter is

de kans dat mettertijd veranderingen zullen plaats hebben;

vooral is zulks te verwachten, wanneer eene sluipwesp van een

phytophaag op een entomophaag insect overgaat, dus van
parasiet van den eersten graad hyperparasiet w^ordt. Systematici

weten. dat men hyperparasieten veelal op het eerste gezicht

kan herkennen. Sommige species onderscheiden zich door ster-

ken glans, andere munten uit door schitterende metaalkleuren.

Prof. RoEPKE heeft tijdens zijn verblijf op Java ontdekt, dat

een gevaarlijke vijand van de cacao-plant, het cacao-motje,
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door sluipwespeii wordt bewooiul, die van spiniieneieren op het

motje zijii overgegaan. In Engelaud heeft men waargenomen,

dat de sluipwesp Meniscus setosus Fourcr., een parasiet van de

wilgenhoutrups (Cosbus cossus L.), op het vaste land monophaag,

daar ook bij Sesias leeft. Rhyssa persuasoria L., die in Europa

iiitsluitend houtwesplarven infecteert, tast in de V. S. van

Noord-Amerika ook de larven van groote, in hoiit levende bok-

torren aan.

Op gelijke wijze kunnen parasieten van den eeraten graad

hyperparasieten worden. In de Ichneumonen-collectie van het

Instituut voor Phytopathologie beviudt zich het puparium eener

parasietvlieg, waaruit vele jaren geleden een viertal exemplaren

van een shii})wespje uit de groep der Chalrididae, genaamd
Monodonlomerus dentipes Boh., te voorschijn kwamen, terwiji

dit sluipwespje slechts als primaire parasiet van vlinderriipsen,

o.a. van Aporia crataegi L., te boek staat.

Naar aanleiding van mijne verhandehng over de parasieten

van de gestreepte dennenrupsi), zond de heer K. Pfankuch
te Bremen mij een separatum van een in 't jaar 1914 van zijne

hand verschenen artikel2). vvaarin genoemde heer mededeelt, dat

hij tot de ontdekking is gekomen, dat twee bekende jjarasieten

van de gestreepte dennenrups, namelijk Ichneumon nigritarins

Grv. en Microcryptus (Plectorcryptus) arrogans Grv., soms ook

als hyperparasieten optreden en wel bij een anderen parasiet

van de dennenrups, genaamd Banchus femoralis Ths., welke

sluipwesp tijdens de iongste piaag op de Veluwe, op sommige
plaatseii in nog al grooten getale aanwezig was. Uit niateriaal,

in het aangetaste gebied verzameld, werden beide soorten door

mij slechts uit dennenrupspoppen en wel als primaire parasieten

gekweekt. Beide species zijn over hot geheele palaearctische

gebied verbreid. Ichneumon nigritarius behoort zelfs tot een der

allergowoonste sluipwespen en staat bekend als parasiet van
de rupsen van tal van vlindersoorten.

Dat de cocons van Banchus femoralis Ths. ook door hy])er-

parasieten wordeji bewoond, was reeds door den Duitschen
geleerde en onderzoeker Ratzeburg opgemerkt. Hij vond name-
lijk in door dennenrupsen aangetaste bosschen cocons dezer

sluipwesp, welke in plaats van het groote, ovale vlieggat van
den rechtraatigen bewoner, heel kleine, als waren ze door naalde-

1) C. A. L. Smits van Burgst, Ginneken. In Nederland waargo-
nomen parasieten van de gestreepte dennenrups (Panolis griseovarie-
gata Goeze.) Tijdschrift over Plantenziekten, jaarg. XXVI, aflev. 11.

2) K. Pfankuch, Bremen. Aiis der Ichneumonologie; Zwei Ziichten.
Deutsche Entomologische Zeitschrift 1914, pag. .53.5—538.
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en speldeprikken veroorzaakte, gaatjes vertoonden, welke
duidden op hyperparasitisme door Proctotrupidae en Chalcididae.

Ook nam hij in Bauchus-cocons verscheidene malen eene groote,

witgekleurde hyperparasietlarve waar. Het gelukte hem echter
niet het volkomen insect daaruit op te kweeken. Vermoedelijk
had laatstgenoemd hyperparasitisme op een der voornoemde
groote sluipwespen, misschien wel op beide, betrekking.

De heer K. Pfankuch schrijft met betrekking tot zijne ont-

dekkiug o.a. : .,Es war mir solches ganz neu.,,. Die Anzahl
der erwahnten Doppelschmarotzer ist im A-^erhaltnis zu Banchus
sehr gering."

Zijne bevindingen nopens de numerieke verhouding tusschen

de beide hyperparasieten en hun gastheer strooken volkomen
met mijne herhaaldelijk bij sterke vermeerdering van schadelijke

insecten, ten opziehte van de oeconomische beteekenis der

hyperparasieten gedane waarneming, alsook met door andere

onderzoekers te dezer zake opgedane ervaring en bevestigen mij

in mijne meening, dat hyperparasieten in den regel sleehts weinig

of geen invloed uitoefenen op het verloop van insectenplagen

.

Wat betreft de vertegenwoordigers van het genus Phygadeuon,

die uit van de Veluwe afkomstig materiaal werden gekweekt,

vvaarvan echter nog geen opgave kon worden gedaan betreffende

het volledige aantal der gekweekte soorten, wegens het gering

aantal voorwerpen dat ik tot nii toe te zien kreeg, zoo zal ook

aangaande de leefwijze dezer parasieten nog veel moeten worden
opgohelderd.

Prof. Ratzeburg heeft indertijd een groot aantal exemplaren

van genoemd genus ,welke uit dennenrupspoppen waren ver-

kregen, onderzocht, maar de dieren varieerden onderling zoo

zeer, dat het dezen onderzoeker, die niet alleen een uitmuntend

bioloog, maar ook een voor zijn tijd zeer goed systematicus was,

niet is gelukt in den bestaanden chaos orde te brengen. Latere

onderzoekers schijnen bij het genus Phygadeuon ook hyper-

parasitisme te hebben waargenomen. Zelfs wordt eene door

Gravenhorst beschreven soort: Phygadeuon variabilis — de

naam duidt reeds op de geringe constantie der soort — als

parasiet genoemd van de sluipvlieg Ernestia (Panzeria) rudis

Fall.i), de vlieg, die op de Veluwe niet alleen tijdens de laatste

plaag plaatselijk talrijk is opgetreden, maar daar ook reeds

in de jaren 1854-^1855 in grooten getale vertegenwoordigd

was. Evenwel heb ik in het tot dusverre onderzochte Phygadeuon-

1) Nemoraea glahrata Meig., N. pdlucida Meig., N- rubico Meig.

worden beschouwd als synoniemen van Ernestia (Panzeria) rttdis Fall-
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mateiiaal nog geeii exeniplaai aangetioffeii, dat voor de soort

tHiriabiUs zoude kunnen doorgaaii, of ook maar eenigermate

met de beschrijving, die Gravenhorst van deze soort geeft,

overeen kwam.
Wellicht speelt ook deze parasiet eene dubbole rol. Miaschien

kan Dr. J. Th. Oudemans te Putten, die nog al veel uit de

Vcluwsche bosschen afkomstig materiaal heeft gekweekt, meer
licht over de leefwijze dier dieren verspreiden.

Aangaande de leefwijze van verreweg de meeste ai« hyper-

parasieten bekend staande sluipwespen, bestaat nog groote

onzekerheid. Prof. Schmiedeknkcht .schrijft in zijn Opuscula

lehneumonologica o.a. op pag. 785 omtrent het genus Hemiteles,

een Cryptinae-genus, dat in Europa meer dan 200 leden telt:

...... wohl alle Arten sind Schmarotzer zweiten Grades". Ik

geloof, dat Prof. Schmiedeknecht zich vergist waar hij dit

beweert. Het tegendeel is wel is waar in de meeste gevallen

moeilijk te bewijzen, echter zeker even moeilijk zal het wezen
parasitisme in den tweeden en derden graad aan te toonen,

nog minder in den vierden of zelfs in den vijfden graad, waarvan
enkelo gevallen in de literatuur worden vermeld,

Zonder nader onderzoek kan hyperparasitisme worden waar-

genomen bij ectoparasieten, alsook in die gevallen, waarin de

hyperparasiet uit de cocon van een primairen te voorschijn

komt, gelijk dit o.a. bij voornoemden Banchus femoralis is waar-
genomen.

Anders is het gesteld wanneer het geheele proces zich in het

lichaam van den hospes afspeelt, zoogenaamd endoparasitisme,
de bij vrijlevende insecten meest voorkomende vorm van
parasitisme. —

Prof. Ratzeburg geeft een, door eene teekening verduidelijkt

voorbeeld van een door hem geconstateerd geval van super- of

coparasitisme, waar tot twee verschillende soorten behoorende
endophage sluipwespen van den eersten graad eenzelfde rups
tegelijkertijd bewonen.

Gesteld het geval, dat eene rups met twee parasieten van den
eersten graad is bezet en dat het dier nog krachtig genoeg is om
zich te verpoppen. dat het in het popstadium bovendien voor de
derde maal wordt geinfecteerd, zoodat drie parasietlarven zich

met het lichaam van dien gastheer moeten voeden. Na eenigen
tijd is er voor de drie dischgenooten niet genoeg voedsel meer
aanwezig. Slechts een van do drie blijft in leven en bereikt den
imaginalen toestand.

De aanwezigheid van de overblijfselen van nog twee parasiet-
larven in de leeggegeten pophuls van den gastheer, zou bij een
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oppervlakkig onderzoek allicht kunnen leiden tot de diagnose:
Hyperparasitisme in den derden graad, terwijl in werkelij kheid
de hospes door drie parasieten van den eersten graad is bewoond
geweest.

Hoe licht kunnen niet gevallen van super- en hyperparasitisme
met elkander worden verwisseld.

Het zoude echter kunnen gebeuren, dat in een geval als het
liiervoor genoemde, de overblijvende parasietlarve ook nog de
beide andere verslond. Hoe kieskeurig ten opzichte van het voed-
sel parasietlarven in hare jeugd ook mogen wezen, men kent,

gevallen, welke aantoonen, dat in tijden van voedselnood, zelfs

naastverwante larven elkander niet sparen.

Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat een ras van secundaire

parasieten zijn ontstaan zal kunnen vinden, wanneer, gelijk in

het zooeven aangehaalde voorbeeld, parasieten van den eersten

graad elkander in het lichaam van een gemeenschappelijk
woondier ontmoeten. Deze veronderstelling zal de hierboven

verraelde gevallen van hyperparasitisme onder de parasieten van
Panolis griseovariegata eenigermate verklaarbaar maken.

Oinnek6n, Maart, 1921. C A. L. Smits van Burgst.

KORTE AANTEEKENINGEN OP HET GEBIED DER
PLANTENZIEKTENKUNDE.

(Vervolg van bl. 28).

12. De zwarte graanroest en de berberis. Van de „Flugblatter

zur Forderung des Pflanzenbaues und des Pflanzenschutzes"

uitgegeven door Prof. Dr. L. Hiltner te Miinchen, is nr. 36

gewijd aan de bespreking van „Der Schwarzrost des Getreides

und die Berberitze". Gedurende de laatste twee honderd jaren

werd in alle graanverbouwende landen steeds door vele

nauwkeurig waarnemende landbouwers beweerd, dat het op-

treden van graanroest sterk werd begunstigd door de aanwezig-

heid van berberisstruiken. Vooral in de jaren tusschen 1812 en

1832 werd er, met name in Denemarken, hevig gedebatteerd

over de quaestie, of de graanroest lets zou hebben uit te staan

met de aanwezigheid van berberis in de naaste omgeving der

graanakkers. Dat zwammen als oorzaak van plantenzieken

konden optreden, was toen nog niet bekend; en zij, die verband

mecnden te zien tusschen het optreden van graanroest en de

aanwezigheid van berberisstruiken in de buurt der aangetaste
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graanakkers, stelden zich de zaak eenvoudig zoo voor: dat de

roest een vergiftigingsverschijnsel der graaiiplanteii zou zijn,

vecoorzaakt 6f door giftige uitwasemingen van de berberis-

8truik, of door vergiftigheid van de st uifnieelkorrels van dat

gewas voor de graanplanten.

In 18(55 toonde de Bary aan, dat op de bladeren der berberis

eene roestzwam leeft, welker sporen (aecidiosporen), als zij op

de bladeren van graangewassen terecht komen en daar kiemen,

deze kunnen besmetten en daar eene bepaalde soort van graan-

roest, n.l. de zwarte graanroest (Puccinia graminis) veroorzaken.

Du8 niet alle soorten van graanroest (zooals later vaak werd
aangenonien), raaar slechts eene enkele, gaat van de berberis

op graanplanten over.

Men onderscheidt tegenwoordig de volgende soorten van
graanroesten

:

le. zwarte graanroest {Puccinia gratninis) ; deze tast alle soorten

van granen aan en ook nog verscliillende soorten van grassen;

zij gaat over op de berberis en oj) de in tiiinen veel als sierplant

gekweekte, aan de berberis nauw verwante Mahonia aquifolia;

2e. gele graanroest {Puccinia glurnarum) ; deze tast tarwe,

rogge en gerst aan, benevens verscliillende soorten van grassen;

zij schijnt niet op een ander gewas over te gaan, maar hare ge-

heele levensgeschiedenis op granen en grassen te doorloopen

;

3e. bruine roest {Pticcinia dispersa)

:

a. die op de rogge gaat over op ossentong {Anchusa-

soorten)

;

6. die op de gerst gaat over op vogelmelk {Ornithogalum

umbellatum)
;

c. die op tarwe. van welke eene andere voedsterplant

niet bekend is;

4e. kroojiroest van de haver {Puccinia coronifera) gaat over op
wegedoorn {Rhamnus cathartica).

Alleen de zwarte graani oest kan dus in hare uitbreiding worden
beteugeld door in de nabijheid der graanakkers de berberis-

struiken uit te roeien. Terwijl de soorten van bruine roest alleen

de bladeren aantasten, en de gele roest bovendien nog de kafjes,

tast de zwarte roest vooral ook den halm aan.

13. De Chrysanthemum-galmug. Bulletin 341 van het „Ohio
Agricultural experiment station" bestaat uit eene verhandeling
van T. L. Guyton over de Chrysanthemum-galmug {Diarthro-

nomyia hypogaea F. Low). Dit insekt, dat in Midden- en Zuid-
Europa gallen veroorzaakt op verschillende bovenaardsche
deelen van de in 't wild levende ganzebloem {Chrysanthemum
leucanthemu?n), schijnt van daar, naar Amerika verbreid te zijn
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en tast daar de sier-Chrysanthemums in de kassen aan.

Sedert 1915 is het daar bekend in Michigan, Californie en
Oregon, sedert 1918ookin Ohio. Het schijnt daar gewoonlijk
in twee generaties per jaar voor te komen. De volwassen
galniugjes zijn in beide seksen If m.m. lang; het borststuk

is bruinachtig geel, behalve het middenborststuk, dat bruin

is; het achterlijf is bij het mannetje licht oranjegeel, bij het

wijfje roodachtig oranje; de vleugels zijn glashelder. Het wijfje

legt met haar legboor de oranjeroode eitjes ieder afzonder-

lijk in de bladeren, de bladstelen, de stammen en takken
en de zich ontwikkelende knoppen. Op die plaatsen ontstaan

dan kleine, -aan hun uiteinde puntige galletjes. die ongeveer 2

m.m. lang zijn, en meer of min sehuins op de oppervlakte van
het aangetaste plantendeel staan (zoowel aan den onderkant
als aan den bovenkant der bladschijven). Dikwijls smelten

verschillende gallen samen en vormen dan grootere opzwel-

lingen van de takken, bladeren of knoppen. De larven, die

in de gallen leven, zijn pootloos, 1 m.m. lang, geel of oranje-

geel van kleur.

pajWanneer jonge scheuten ernstig worden aangetast, worden
deze in hunnen groei erg tegengehouden ; dit is ook het geval
met bladeren, waarop zich reeds in de eerste jengd gallen vormen.
Ook de vorming van bloemen kan ernstig onder den aanval van
het insekt lijden. — De galmug wordt natuurlijk gemakkelijk
met de aangetaste planten of met stekken heinde en ver ver-

spreid. — Uit verschillende proeven, door den schrijver van het

„Bulletin'" genomen, schijnt te blijken, dat de Chrysanthemum-
galmug met succes kan worden bestreden door gedurende den
tijd van het uitkomen der volwassen muggen de aangetaste

planten te bespuiten met eene vloeistof, verkregen door 6en

deel nicotine-sulphaatoplossing, bevattende 40 % nicotine, op
te lossen in 500 deelen water, waarbij een weinig ,,fish oil soap"

is gevoegd. Daar niet alle volwassen muggen op denzelfden tijd

uitkomen, moet men de bespuiting alle 4 of 5 dagen herhalen

zoolang men nog levende insekten in de gallen aantreft. Het
ligt voor de hand, dat men wanneer men slechts weinige aan-

getaste planten heeft, beter doet door deze eenvoudig te ver-

wijderen en te verbranden. — Hoewel de hier behandelde plaag

nog niet in Nederland schijnt te zijn waargenomen, meende ik

toch goed te doen, de aandacht erop te vestigen. Wanneer men
van elders Chrysanthemumplanten heeft gekregen, bekijke men
ze nauwkeurig, om te zien of de plaag er soms op voorkomt.

14. Insekten als verspreiders van Plantenziekten. E. M. Dn
Porte geeft over dit onderwerp eene verhandeling in „Annual
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Report of the Quebec Society for Protection ot PlantK" (II,

j9lg— 1919, biz. 59—65), waarin hij de rol bespreekt, die in-

sekten spelen bij de verbreiding van plantenziekten. Hij komt

tot de merkwaardige conclusie, dat een groot aantal van de ern-

stigBte der door zwammen veroorzaakte plantenziekten beter

door insektendoodende dan door zwamdoodende middelen kun-

nen worden bestreden.

15. Cronartium ribicolakan overwinteren op bladeren van Ribes.

M. Taylor heeft in ^Phytopathology ', IX (1919), biz. 575, ver-

slag gegeven van de volgende door hem genomen proeven.

In Maart 1919 werden teleutosporen van Cronartium ribicola

verzameld van doode bladeren van zwarte bes, en daarmede

werden jonge groene bladeren van dezelfde plant geinfecteerd,

met bet gevolg dat ongeveer twaalf dagen later aan de opper-

vlakte dezer bladeren de uredosporen van de Cronartium zich

l)egonnen te vertoonen. Het feit is dus vastgesteld dat de

teleutosporen van deze zwam kunnen overwinteren op doode

Ribes-bladeren, en dat deze sporen in 't volgende jaar weer

opnieuw levende Rlbesbladeren kunnen besmetten; m.a.w. dat

de verhuizing naar de Weymouthspijn en de vorraing van
Periderminm Strobi op dezen boom kan worden overgealagen,

m.a.w. facultatief is.

16. De minimum-, optimum- en maximumtemperaturen voor

de kieming van sporen bij verschillende Roestzwammen. In

^Phytopathology", IX (1919), biz. 391—402, komt een artikel

voor van VV. L. Doran over dit onderwerp. Proeven werden

genomen met de aecidiosporen van Cronartium ribicola {Peri-

dermium Strobi) en met de uredosporen van deze zwam, — met
de aecidiosporen van Oymnosporangium clavipes, — met de

uredosporen van Puccinia Antirrhini, — met de teleutosporen

van Puccinia malvacearum, —- met de uredosporen van Uromyces
caryophyllinus. Hoewel bij zeer verschillende temperaturen

de mogelijkheid van kieming van deze sporen bestaat, zoodat

de minimum- en de maximumtemperatuur voor de kieming

van de teleutosporen van Puccinia malvacearum zelfs 27°

uiteenliggen, — zoo geschiedt toch de ontkieming alleen bij

de optimumtcmperatuur zeer vlug en zeer geregeld, terwijl

reeds bij temperaturen, die maar even boven of even beneden
dat optimum gelegen zijn, de kiembaarheid sterk afneemt. — De
schrijver meent, dat allleen bij temperaturen, welke niet ver

boven of beneden de optimumtcmperatuur liggen, de kiemende
sporen het vermogen hebben om eene voedsterplant te besmetten
De optimumtcmperatuur voor de kieming van de sporen van
roestzwammen ligt in 't algemeen vrij laag. J. Ritzema Bos.
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EEN ONBEKENDE ZIEKTE IN DE lEPEN.

Een van de ziekten, welke het afgeloopen jaar den ambte-
naren van den Phytopathologischen Dienst heel wat werk
hebben bezorgd, is een ziekte in de iepen, die, voor zoover ons
bekend is, niet eerder in het land is waargenomen. Daar we
van de ziekte nog maar weinig afweten, kan ik hier alleen

mededeelen, hoe het ziektebeeld is, wat ons uit brieven of

mondeling over de ziekte bekend is geworden en datgene,

wat het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd.

In Januari van het jaar 1920 kregen wij uit Hoeven bij Ouden-
bosch ingestuurd eenige iepentakken, waarover in een begelei-

dend schrijven te lezen stond, dat de takken afkomstig waren
van boomen, die ook het vorig jaar aan onzen Dienst materiaal

voor onderzoek geleverd hadden. De heer Onrust, Technisch

Ambtenaar le klasse bij den Phytopathologischen Dienst, die

ons de takken stuurde, had n.l. in September 1919 iepenveeren

uit Hoeven gezonden, waarvan de bladeren en de jonge scheuten

toen plotseling gingen afsterven. lets later, in de maand Sep-

tember van hetzelfde jaar, ontvingen we uit Tilburg van den

chef der Gemeentewerken aldaar, den heer F. Krtjgers, eenig

materiaal van zieke iepen, welke daar ook plotseling gingen ver-

dorren. In beide gevalien, in 1919 dus reeds, kweekten we
uit de zieke iepen verschillende schimmels, en deden daar mel-

ding van aan de betrokken personen. Verder hadden we niet

veel aandacht aan de ziekte geschonken.

In 1920 zou dat geheel anders worden. Van Januari af, tot

laat in het najaar toe, kwamen uit alle deelen van het land

inzendingen en klachten over een ziekte in de iepen, met het

verzoek alles in het werk te stellen om de bedreigde boomen
te redden.

Door drukke werkzaamheden op het laboratorium gedurende
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denzomer van 1920, waren we pas in October in de gelegenheid

on« ter plaatse op de hoogte te stellen van de ziekte, die plot-

seling in versehillende deelen van ons land was opgetreden.

De Inspecteur, Hoofd van den Phytopathologischen Dienst,

de heer N. van Poeteren, bezocht Tilburg, de heer T. A. C.

ScHOEVEES, phytopatholoog bij dien Dienst, ging naar Venlo en

Zaltbommel, terwijl ikzelf Rotterdam, Schiedam, Delft, Oud-

Beierland en Opheusden bezocht. In deze laatste plaats be-

vinden zich de kweekerijen, waar in de meeste gevallen de

jonge iepen voor de steden gekocht worden. — Bij de bespre-

kingen naar aanleiding van die bezoeken, bemerkten we spoedig,

dat we in de verschillende plaatsen met eenzelfde verschijnsel

te doen hebben. Venlo zou daarop een uitzondering kunnen
maken, misschien ook Oud-Beierland.

Al was ons bezoek betrekkelijk laat in het jaar, toch droegen

de boomen, in verband met het langdurige, mooie najaarsweer,

nog genoeg blad, om ons het ziektebeeld duidelijk te toonen.

Trouwens, het is mij later bij mijn bezoek aan Opheusden ge-

bleken, dat men, bij geheel bladerlooze boomen, de zieke exem-

plaren toch gemakkelijk herkennen kan,

Het ziektebeeld. Bij bebladerde boomen ziet men in den top

een geheel verdroogde en verschrompelde massa van doode
bladeren en takken, midden tusschen het overige, nog levende

gedeelte van den boom. De takken zijn droog, gerimpeld, als

't ware verschroeid; de kleinere takjes zijn bovendien aan
het einde omgebogen. Er zijn in de meeste gevallen kleine, ver-

droogde knoppen voor 't volgend jaar aanwezig.

De groene bladeren aan zieke boomen maken, in vergelijking

met bladeren van niet zieke exemplaren, den indruk, alsof het

blad wat droog en bros is; ze zien er niet zoo frisch uit. Vaak
vindt men een bruin, verdroogd randje om het overigens nog
groene blad.

Waar hier en daar, direct aan den stam, slapende knoppen
zijn uitgeloopen, en dus kleine, e^njarige takjes aanwezig zijn,

blijken deze bijna aUe dood, terwijl het verdroogde blad er zich

nog aan bevindt en de top van het takje ook hier omgebogen is.

De takken en stammen vertoonen op doorsnede in het hout
dicht bij de bast een ring van kleine, bruine plekjes, soms, wat
meer naar 't centrum toe, een tweeden of derden ring. Zie

plaat III, fig. 1. Een enkelen keer komt het voor, dat de geheele
snijvlakte van een dunneren tak als bezaaid is met zulke kleine,

bruine plekjes. Deze plekjes loopen door tot in den top der
uiterste vertakkingen. Bij dikkere takken is de verkleuring
meestal beperkt tot de laatste jaarringen, terwijl de daarbinnen
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gelegen jaarringen er normaal uitzien. Wei komt het soms bij

een dikken tak voor, dat van het inwendige hout grootere ge-
deelten bruin gekleurd zijn. Ofschoon het centrale deel van
den gezonden iepenstam vaak donkerder van tint is, kunnen
we in de hier bedoelde gevallen toch duidelijk zien, dat we met
een infiltraat te maken hebben, zooals veel optreedt bij houtige
gewassen, welker wortels geheel of ten deele in rotting zijn over-
gegaan. i) De kleur van het infiltraat is lichter bruin, dan de
bruine stipjes van de verkleurde ringen. Het infiltraat gaat
uit van de kleine, verkleurde plekjes in de jaarringen,

De wortels van de zieke boomen vertoonen, evenals de stam,
de verkleurde ringen, soms ook de verkleurde kern, bovendien
hier en daar in de verkleurde kern vaak grootere, bruine plekken,
die even donker zijn als de plekjes in de ringen. Deze groote, don-
kere plekken in het verkleurde hout zag ik zelden in den stam.—

In de meeste steden gebruikt men voor straat- en plantsoen-
versiering Ulmus momentalis, geent op hoogstam of laagstam
van Ulmus campestris latifolia. De eerste soort lijkt meer vat-

baar dan de laatste soort. Waar de niet veredelde Ulmus campes-
tris latifolia staat, blijkt deze wel dezelfde ziekteverschijnselen

te vertoonen, maar het aantal aangetaste boomen is minder
opvallend. Dit komt voor een groot deel ook daardoor, dat
in de steden weinig gebruik van die soort wordt gemaakt.

Bij een insnijding in den stam van een zieken Ulmus monu-
mentalis ziet men den buitensten, verkleurden ring dicht aan
den omtrek, vlak bij de cambiumlaag, bij Ulmus camprestis

latifolia zit die eerste verkleurde ring wat dieper in. Ik zag een
geval, waarbij monumentalis op hoogstam campestris geent was
en waarbij deze campestris-stam. den verkleurden ring ook dicht

bij de cambiumlaag vertoonde, juist alsof de ziekte van monu-
mentalis af door de entplaats been op campestris was over-

gegaan.

In de bruine plekjes heb ik bij microscopisch onderzoek van
verschillende preparaten geen zwamdradenweefsel gevonden.

De wanden der houtvaten zijn daar bruin gekleurd, evenals

die van de houtparenchymcellen en de mergstraalcellen, van
welke beide laatste de inhoud geheel bruin is. De parenchym-
cellen van de schors zijn ook dikwijls bruin; in dat geval is de

celinhoud klaarblijkelijk dood en verschrompeld tot een bruin

klompje.

Insecten. Uit verschillende steden werden ons iepenspint-

1) Een infUtratie is een doorsijpeling of langzame doordringing van
een weefsel door een vloeistof, het infiltraat dus.
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kevers toegezonden. Meestal konden we deze als den grooten

iepenspintkever, Eccoptogaster scolytus F., determineeren.

In de gevallen, waarin ik zelf de aanwezigheid van de

kevers vaststelde, vertoonden de boomen het beschreven ziekte-

beeld, behalve in Oud-Beierland; hierop kom ik later terug.

Het is een bekend feit, dat dergelijke spintkeveraantastingen

meestal secundair zijn, en ik vermoed dan ook, dat we met een

verzwakking van de boomen door de hier besprokene of door

een andere ziekte te doen hebben gehad, voordat de kevers hun
aanval begonnen.

Verder zag ik op de bladeren van de zieke boomen veel

Typhlocibas (cicaden) en op de takken, vooral in de tak-

vorken, roode plekken, gevormd door opeenhoopingen van

mijten en mijteneieren. In de aanwezigheid dezer organismen

ligt niets bijzonders.

Cultures. Uit materiaal van zieke iepen, afkomstig uit verschil-

lende plaatsen: Hoeven, Knijpe, Oud-Beierland, Tilburg, Delft,

Ginneken, Oudenbosch, Tiel, Rozendaal, Schiedam, Rotter-

dam, Wijk bij Duurstede, Venlo, Opheusden, (we ontvingen nog

uit andere plaatsen inzendingen, doch 't was ons onmogelijk

van alles cultures aan te leggen) kweekteik een aantal zwammen,
waarvan de voornaamste in de meeste gevallen waren:

Fusariumap., Phoma sp., Botrytis ap., een tot de Cephalosporieae

en een tot de Stilbaceae behoorende zwam.
In 66n geval (Oudenbosch) kwam bovendien een Pestalozzia-

soort voor den dag, in twee gevallen (Tilburg en Knijpe) een

Verticillium sp., en in enkele andere gevallen een Didymochaeta sp.

De tot de Cephahsporieae behoorende zwam determineerden

we als Cephalosporium acremonium Corda, ofschoon de beschrij-

ving ervan niet geheel uitkomt; de tot de Stilbaceae behoorende
zwam leek ons Oraphium, misschien Graphium penicillioides

Corda.

Daar Cephoblosporium en Graphium meestal samen voorkomen
en zeer gemakkelijk ineens zuiver te kweeken zijn uit het inwen-
dige hout van dikke takken, zou een van deze beide zwammen,
of wellicht beide, voor den verwekker van de ziekte gehouden
kunnen worden. Cephalosporium heb ik wel eens alleen aan-

getroffen, zonder Graphium ; deze laatste zwam echter vond
ik nooit zonder Cephalosporium. Natuurlijk doen we met deze
beide laatste schimmels, en ook met enkele andere van de
uit de iepen opgekweekte zwammen, infectieproeven. Gezien
het weinige succes, dat men tot nu toe verkregen heeft met zulke

proeven op houtige gewassen, heb ik niet veel vertrouwen in

het gelukken daarvan.
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Ik wil hier bovendien opmerken, dat, al heb ik zelf telkens de
genoemde schimmels voor den dag zien komen, ik toch niet

overtuigd ben, hier te doen te hebben met een zwamziekte,
Wat dan wel de oorzaak is, weet ik niet; misschien schuilt zij

in den grond, of zijn invloeden van anorganiechen aard (de

buitengewoon strenge yorst van 1917?; het langdurige, droge
voorjaar van 1918?) erbij in het spel geweest. In al derge-
lijke gevallen zijn we zeker op heel moeilijk terrein.

Kweekerijen. Van belang is om te weten, of de ziekte op
de kweekerijen voorkomt, want ze zou dan vandaar met de
boomen in de steden kunnen worden overgebracht.

De heer Onrust te Oudenbosch vertelde mij, dat in zijn om-
geving onder de 6enjarige afleggers op de kweekerijen zieke

exemplaren gevonden worden. Volgens een schrijven van den
heer Schenk, Technisch Ambtenaar le klasse bij den Phyto-
pathologischen Dienst, zouden de iepenzinkelingen te Knijpe, in

het najaar goed van de moeren (moederplanten) genomen,
in het midden, of op het einde van Maart, door verkleuring

van de bast toonen, dat er lets niet in den haak was. Reeds ge-

durende vele jaren vielen daardoor gemiddeld 20 % van de
planten weg. (Ik kan niet met zekerheid zeggen, of we hier

met de door mij beschreven ziekte te doen hebben.)

In de versehillende kweekerijen te Opheusden, waar ik dui-

zenden jonge boompjes gezien heb, kon ik slechts bij een kweeker
twee zieke boompjes ontdekken. Deze boompjes waren onge-

veer acht jaren oud. Nergens zag ik zieke, eenjarige afleggers.

Nu, in Januari 1921, hoor ik van onzen controleur te Wage-
ningen, den heer B. Smit, dat er in andere kweekerijen te

Opheusden op 't oogenbUk ook wel zieke exemplaren te vinden

zijn. Ik was te Opheusden in de maand November. Alle boomen
waren kaal, en de twee zieke boompjes konden door hun gebogen

takjes direct als ziek aangewezen worden. De takken vertoonden

inwendig de verkleurde, bruine ringen en ik kweekte er weer

de ook bij andere zieke iepen voorkomende zwammen uit op,

o.a. ook Cephalosporium en Graphium. Uit andere, klaarblijke-

lijk gezonde boompjes van de kweekerijen te Opheusden, heb

ik geen zwammen kunnen opkweeken.

Ik hoop dezen zomer niet alleen te Opheusden, maar ook

op kweekerijen in andere plaatsen, een nader onderzoek in te

stellen.

Opinies uit de praktijk. Bij mijn bezoeken aan de genoemde

plaatsen, alsook uit de aan ons gerichte brieven, kreeg ik veel

gegevens, welke ik hieronder laat volgen:

Zoodra de verdorring begint op te treden, heeft, naar men zegt.



het proces een betrekkelijk snel verloop. Binnen korten tijd

is de top van den boom geheel verdord. De ziekte gaat dan

oogenschijnlijk niet verder, zoodat de rest van den boom groen

blyft.

Over 't algemeen was men van oordeel met een zwamziekte

te doen te hebben. De infectie zou van buiten af komen.

omdat men de ziekte alleen waarnam in den top en aan het

einde van de hoogere takken. Deze laatste veronderstelling be-

rust echter niet op voldoende gronden: als n.l. de wortels

van een boom ziek zijn, of als zich in den stam van den boom
een zieke plek bevindt, tengevolge waarvan de watertoevoer

naar boven belemmerd wordt, uit zich dit eveneens door

verdrogingsverschijnselen, en wel in de eerste plaats door het

verdorren van de uiteinden der toppen.

Verder zag men soms een aanvankelijk aangetasten boom,
later in het jaar met opnieuw uitgeloopen blad prijken, waar-

door de meening ontstond, dat die boom het wel weer zcu

doen. Bij onderzoek bleek mij, dat bij zulke boomen de ver-

kleurde ringen in het hout nog aanwezig waren, zoodat de

ziekte zeker niet geweken was.

Over 't snoeien was men het niet altijd eens. In de eene plaats

hoorde ik, dat snoeien goed was, de boom stond daarna veel

beter. In een andere plaats was men tegen het snoeien.

Volgens mijn meening waren de gesnoeide boomen, die ik zag,

alle nog ernstig ziek, waarvan de verkleurde ringen in het hout

het bewijs leverden; de sterk misvormde, maar in omvang veel

kleiner geworden boomen, konden wellicht nog eenigen tijd op
hun reservevoedsel leven ; bovendien was het omhoog gevoerde

water waarschijnlijk voldoende voor de nu kleiner geworden
kroon. Er werd mij verteld, dat niet gesnoeide Ulmus cam-
pestris latifolia de ziekte niet vertoont. In een van de door mij

bezochte plaatsen zag ik zoo'n rij met oogenschijnlijk gezonde
boomen. Takken heb ik er niet van laten afhalen, zoodat ik

niet kan zeggen, of de houtverkleuring aanwezig was.

In sommige gevallen schijnen boomen in nieuw aangelegde
straten, dus geplant in versch opgebrachten grond, niet ziek

te zijn, terwijl tegelijkertijd gekochte boomen in ouden grond
(stadskweekerijen; eerder aangelegde straten) gezet, wel ziek

zijn. In zoo'n geval zou men geneigd zijn aan grondquaesties
te denken.

In een enkele plaats meent men de oorzaak te moeten zoeken
in ophooging van de straten. De wortels daar zitten vaak meer
dan 1 M. diep in den grond, wat natuurlyk niet bevorderlijk
is voor de gezondheid der boomen. liiiobTr/ ')b biI
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Ook werd hier en daar de opinie geopperd, dat het gas nit

de gasbuizen in den grond de oorzaak van de ziekte zou zijn.

Hierbij treden eohter typische verschijnselen op (loslaten van
de bast, blauw worden van de wortels), die in de door mij onder-
zochte gevallen niet aanwezig waren. '^en inzender-meende, dat,

waar in de laatste jaren zoo vaak bruinkool als stookmateriaal
gebruikt werd, de zich daaruit ontwikkelende gassen en dampen
van invloed op de boomen zouden zijn geweest.

In enkele gevallen bracht men de ziekte in verband met den
sterken bloei van de iepen in het voorjaar.

Bestrijding. Zoolang ons van de ziekte niets naders bekend is,

kunnen we over een bestrijding ook niets zeggen. Voorloopig
hebben we aangeraden de doode toppen en takken zoo ver

mogelijk weg te snijden en de wonden met teer, of carbolineum,

tegen infectie in te smeren, verder niet te snoeien en af te

wachten, wat er dezen zomer van de iepen terecht zal komen.
Waar vraat van den iepenspintkever is te zien en deze aan-

tasting nog niet zoo hevig is, dat voor het behoud van den
boom gevreesd behoeft te worden, is het besmeren van den stam
en de dikke takken met een borstel met carbolineum

( i: 30 %)
aan te raden, omstreeks Mei, als de eerste kevers gaan vliegen.

Dat de kevers sterven, als zij zich op de besmeerde stammen
zetten, heeft men wel eens gemeend waargenomen te hebben;

ik weet niet, of dit juist is, maar in ieder geval schijnt het

keverwijfje belet te worden, haar eieren af te zetten.

Oud-Beierland en Venlo. In Venlo zag de heer Schoevers, dat

de wortels van vele meerendeels zeer oude boomen, geheel ver-

rot waren. Deze boomen stonden er, over 't algemeen ge-

nomen, slecht bij, doch de indruk van doode toppen, zooals in

andere gemeenten, kreeg hij nie^/n im

In Beierland zag ik een rij zeer oude boomen, waarvan er twee

reeds dood waren. Bij al die boomen zat de bast los; van
de doode boomen kon ik de bast van onder tot boven als een

lossen mantel van het hout afhalen. Zoo lets is door mij in geen

van de andere plaatsen waargenomen. Honderden spintkevers

hadden hun gangen onder de bast gegraven en waren een be-

dreiging -voor de in de nabijheid staande boomen, in welke

ik bijna overal reeds spintkevergaatjes ontdekte. De ziekte

van die rij boomen deed mij denken aan gasvergiftiging. Daar

ik de wortels niet gezien heb, en het op dat oogenblik niet

mogelijk was een tak van den boom te snijden om te zien, of

er verkleuring van het hout aanwezig was, durf ik hier verder

geen oordeel over zeggen.

Langs het water voor de Ambachtschool te Oud-Beierland
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iepenspintkevers. Die boomen vertoonden wei wat meer het

elders voorkoraende ziektebeeld : ik zag hier in het hout en de

wortels de bekende, verkleurde ringen, verder de gebogen, ver-

dorde takjes van uitgeloopen, slapende knoppen aan den stam.

Duidelijk dorre toppen in de boomen zag ik echter niet.

Besluit. Uit het bovenstaande blijkt, dat we van de ziekte

nog niet veel af weten. Het ziektebeeld kennen we. We weten

verder, dat de ziekte waarschijnlijk voor 't eerst in 1919 zicht-

baar is geworden. De plaats van de verkleurde jaarringen in

het hout wijst er echter op, dat het begin van de ziekte vroeger

moet zijn opgetreden. In de meeste gevallen treft men ver-

kleuring aan in de jaarringen 1920, 1919, 1918. Zie figuur I.

(De donkere kern in den stam heeft met deze ziekte niets te

maken). Een enkelen keer hebben we eenig vermoeden, dat

ook de jaarring van 1917 is aangetast.

We zullen dit jaar het geheele ziekteproces nog eens nauw-
keurig nagaan, en afwachten, wat het resultaat van de

infectieproeven zal zijn. Gelukken deze niet, dan zullen we ze

jaarlijks onder andere omstandigheden, op verschillende data,

enz., moeten herhalen, wat een zeer langdurig onderzoek kan
worden. Niet minder lang kan het onderzoek duren, als blijken

zal, dat we de oorzaak in den grond moeten zoeken. Intus-

schen zijn met dat onderzoek de op 't oogenblik zieke iepen

niet gebaat, en als de ziekte niet op dezelfde onverklaarbare

wijze weer verdwijnt, waarop ze nu voor den dag is gekomen,
vrees ik, dat de boomen steeds verder achteruit zullen gaan,

en ten slotte zullen sterven.

Van bestrijding der ziekte door een bespuiting met een of

ander fungicide kan, naar mijne meening, geen resultaat ver-

wacht worden.

Aan het einde van dit artikeltje een woord van dank aan den
heer Schoevers voor zijn belangstelling en hulp bij dit voor-

bereidende onderzoek.

Wageningen, Januari 1921. Dina Spierenburg,
Phytopatholoog bij den Plantenziekten-

kundigen dienst.



Plaat III.

Fig. 1. Dwarsdoorsnede van den stam van een zieken iepenboom.

Foto B. Smii.

Fig. 2





Ook rerschenen als „ Vlugschrift no. 31
van den Plantenziektenkundigen dienst.'"

BEUKENWOLLUIS
{Cryptococcus jagi Dougl.)

De witte laag, die men niet zelden waarneemt op de schors
van beukeboomen, bestaat uit de wasachtige massa, afgescheiden
door de beukenwoUuis (Cryptococcus jagi Dougl.) Daar de
citroengele ,slechts f tot 1 m.M. groote luizen geheel onder de
door haar afgescheiden witte wasdraden verborgen zitten,
meent men dikwijls met een schimmel te doen te hebben.
(Zie de fig. op bl. 62.) De luis overwintert, geheel met wasdra-
den overdekt, in spleten van de schors, die haar een goede be-
schutting zijn tegen de verschillende weersinvloeden.
De larven onderscheiden zich van het volwassen insekt, door-

dat zij pooten en sprieten bezitten; na de tweede vervelling ver-
liezen zij de pooten geheel en de sprieten ten deele. In de maanden
April tot Juli worden de diertjes volwassen. Het zijn alleen
wijfjes, mannetjes zijn nog nimmer waargenomen. Van het begin
van Juni tot het einde October heeft het eierleggen van het
bewegingloos onder de wol zittende wijfje plaats. Dit geschiedt
met tusschenpoozen, terwijl iedere groep (legsel) ten getale van
7 a 8 stuks binnen een week gelegd wordt. De ontwikkeling der
eieren hangt van de temperatuur af en duurt in de maanden
September-October 45-50 dagen. De uit de eieren komende
larven zijn door hunne krachtige pooten in staat zich op geheel
gladde stammen te bewegen; dikwijls, doch lang niet altijd,

trekken zij naar de kroon der boomen heen, naar het licht toe.

De vlugheid van beweging hangt ook van de temperatuur af,

hoe warmer het is, des te vlugger bewegen zij zich en ook des te

grootere afstanden worden afgelegd. Op een zonnigen warmen
middag kan de larve tot 2 M. hoog opkruipen en kan dus onder
gunstige omstandigheden binnen enkele dagen de kroon van den
boom bereiken.

Spoedig drijft de larve haren uiterst fijnen zuigsnuit, waarmede
zij haar voedsel uit den boom opneemt. in de schors vast en brengt
op deze plaats haar verder leven door. Kort na het zich vast-

hechten, ook soms pas na 4 weken, begint de afscheiding van
was, onder welke beschutting de vervellingen en de verdere

ontwikkeling plaats grijpen. Er is slechts eene generatie per jaar.

Van Juni tot November heeft de verbreiding van het insekt

plaats. Enkele larven komen gedurende den zomer en den herfst

uit de eieren, terwijl een ander groot gedeelte pas het volgend
jaar uitkomt, om in het najaar als volwassen insekt na het eier-

leggen te sterven.

De verbreiding der beukenwoUuis van den eenen boom naar

den anderen geschiedt in het algemeen door den wind.
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Wat de door dit insekt veroorzaakte schade betreft, deze schijnt

niet van zooveel beteekenis te zijn, als men vroeger wel heeft

aangenoraen. Toch heeft het voortdurend zuigen door een zeer

groot aantal luizen wel degelijk eea nadeeligen invloed op
den groei, maar is het duidelijk, dat de aantasting al buitengewoon
hevig moet zijn, voordat een flinke beukenboom er zeer veel

nadeel van zal ondervinden. Aan boomen, die niet ouder zijn dan
30 jaar, meent men wel eens kankerachtige woekeringen ten ge-

volge van de inwerking der woUuis te hebben waargenomen;
het boven deze woekeringen gelegen stamdeel zou zelfs kunnen
afsterven. Andere onderzoekers zijn van meening, dat de boomen
nimmer door aantasting van de luizen te gronde gaan; zijn met
de luizen nog andere schadelijke invloeden aanwezig, zooals

ongunstige standplaats of aantasting door zwammen, dan
zullen natuurlijk de luizen het afstervingsproces sneller doen
verloopen; de uitsluitende oorzaak der sterfte zijn zij dan
echter niet, doch zij werken mede aan den noodlottigen afloop.

Typisch is het dat soms enkele boomen van een laan of van
een bestand in hevige mate door de wolluis zijn aangetast,
terwyl de meeste andere er geheel vrij van zijn. Meestal zijn

dan evenwel de nabijstaande boomen ook in meerdere of min-
dere mate aangetast.

Ter bestrijding van dit langzamerhand meer algemeen voor-
komend insekt kan met succes gebruik worden gemaakt van een
carbolineum-oplossing ter sterkte van 7^ %; zie vlugschrift 8.

Wanneer men deze oplossing in een emmer gereed maakt, en
de boomen flink borstelt met een stevigen borstel, die telkens
in de vloeistof wordt gedoopt, bereikt men hiermede goede
resultaten. Wel is het gewenscht de bewerking te herhalen,
wanneer men wederom uitbreiding der plekken waarneemt.
Bespuiting van den stam, met behulp van een pulverisateur
is waarschijnlijk minder afdoend, daar de waslaag nog al be-
schermend werkt.
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KORTE AANTEEKENINGEN' OP HET GEBIED DER
PLANTENZIEKTENKUNDE.

(Vervolg van hi. 52).

17. Coccobacillus insectorum malacosomae, een nieuwe para-
siet uit het bloed van verschillende rupsen. In de „Comptes
Rendusde rAcademie des Sciences a Paris (1920, pag. 206—208)
komt een artikel voor van Hollande en vernier over eene tot
dusver nog niet bekende bacterie, die oorzaak is van de sterfte

van verschillende rupsen. Van Gastropacha castrensis werd een
groot aantal rupsen, die op Poterium sanguisorha leefden, ver-

zameld. Het bleek dat ongeveer 50 % van deze rupsen ziek waren.
De schrijvers isoleerden uit het bloed der geinfecteerde rupsen
eene bacteriesoort, die zeer pathogeen bleek te zijn voor
Gastropacha castrensis en ook voor Vanesa Urticae. Deze rupsen
stierven 24 uren nadat men de bacterien had gebracht of in het
darmkanaal of in den bloedstroom. De rupsen van Gastropacha
neustria (de ringelrups) werden zelfs reeds 12 uren nadat de
bacterien in het bloed werden gebracht, gedood. Liet men deze
rupsen de bacterien opnemen met het voedsel, dan werden
zij niet alle besmet en slechts 30 tot 63 % stierven.

18. Bestrijding van den Appelbloesemkever. In het te Weenen
uitgegeven „Zeitschrift fiir Garten-und Obstbau" (le jaargang,

1920, nr. 3) komt een artikel voor van de hand van Camillo
KuRZ over dit onderwerp, Deze deelt de volgende ervaringen

mee, die hij in Stiermarken opdeed. Hij omgaf de boomstam-
men met eene flinke laag van het in de looierijen gebruikte afval

van het zoogenaamde „Knoppernmehl". „Knoppern" zijn dezeer

eigenaardige gallen, welke aan de schoteltjes der eikels worden
gevormd door een galwesp van de soort Cynips Calicis. 7i\} komen
vooral in Hongarije en sommige streken van Zuid-Duitschland

en Oostenrijk veel voor, steeds alleen daar waar behalve onze

gewone zomereik {Quercus pedunculata) ook Quercus Cerris wordt
aangetroffen. Deze laatste, oorspronkelijk tot meer Zuidelijke

streken beperkte eik wordt tegenwoordig ook wel hier en daar

bij ons te lande in parken en plantsoenen gevonden ; en waar dit

het geval is, vindt men dan ook soms hier te lande Knoppern
aan de gewone eik. Die Knoppern nu bevatten groote hoeveel-

heden looistof; in de streken, waar zij in massa's op de eiken

voorkomen, worden zij geoogst en daar later fijn gemalen tot

zoogenaamd „Knoppernmehl", dat in de leerlooierijen gebruikt

wordt voor het looien van de huiden, zooals bij ons daarvoor

het run gebruikt wordt. Camillo Kurz nu bracht in den herfst

om de verschillende stanimen zijner appelboomen een kruiwagen



m
vol ^Knoppernmehl", zooals'het, na in de leerlooierijen zijne

diensten te hebben gedaan, uitgeloogd, als afvalprodukt in den
handel komt. Volgens den schrijver houdt zoowel de sterke reiik

als het hooge looistofgehalte van dit afvalprodukt alle insekten

van de boomstammen af. Vijftig boomstammen, waarom in

den herfst dit uitgeloogde Knoppernmeel was been gelegd,

bleven in het volgende voorjaar volkomen vrij van den appel-

bloesemkever ;
geen enkele bloemknop mislukte; terwiji bij de

controleboomen, waar geen Knoppernmeel omheen werd
gestrooid, de boomen van de aantasting van het genoemde
insekt zeer veel te lijden hadden. Volgens Camillo Kurz werden
niet alleen de appelbloesemkevers door de aanwending van het

galnoteumeel afgeweerd, maar ook allerlei andere soorten van
insekten, zooals engerlingen en mieren, en eveneens muizen
en mollen. Terwiji verder mos en onkruid verdwenen in fruit-

boomgaarden, waar op de aangegeven wijze met Knoppernmeel
werd gewerkt, werd onder de boomen een bodem verkregen,

waarop gras en klaver flink groeiden. Door eenige jaren achtereen

het aangegeven middel toe te passen, kreeg de schrijver een

boomgaard, waar de oogst nooit door den appelbloesemkever
mislukte, en waar de bodemoppervlakte geheel mul was.

De Knopperngallen komen bij ons te lande niet algemeen
genoeg voor, om ze hier te gebruiken voor de looierij. Wij gebrui-

ken de bast van het eikenhakhout voor het looien, — voorzoover
deze niet door van elders ingevoerde praeparaten vervangen
is. Ik zou zeer aanraden, den afval van de run uit de looierijen

eens te probeeren om te zien of ook daarmee in een fruitboom-
gaard iets te bereiken valt als middel tegen den appelbloe-

semkever of tegen andere schadelijke dieren. —
19. Over de specialiseering van de zwarte roest der granen

Puccinia graminis.) De bekende onderzoeker der graanroesten
Jacob £rikson behandelt uitvoerig al hetgeen tot dusver
bekend was omtrent het bestaan van biologische rassen bij de
zwarte graanroest. (.,Zeitschrift fiir Bacteriologie und Parasiten-

kunde", 1918, 2. Abt., biz. 349) Hij maakt vervolgens melding
van de in het Experimentalfaltet bij Stockholm in 1901—1904
ingestelde infectie-proeven met deze rassen, — van de speciali-

seering van Puccinia graminis tengevolge van de verschillende

groeifactoren in onderscheiden landen. Verder volgen er alge-

meene beschouwingen omtrent de specialiseering van het para-
sitisme, — omtrent het ontstaan der aecidium-generatie, —
omtrent de inwerking van den hospes op den aard der zwam, —
omtrent den invloed van den omvang der kultuur van zekere
graansoorten in een zeker land op de specialiseering van de
roestzwam, enz. enz. J. Ritzema Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zeven-en-twintigste Jaargang — 6e Aflevering — Juni 1921

Ontleend aan de „ Verslagen en Mededeelingen
van den Planttnziektenkundigen dienst", no. 18.

EEN VOOR CATTLEY'S SCHADELIJK KEVERTJE.

Ongeveer twee jaar geleden, n.l. in November 1918, zond een

orchideeen-liefhebber uit Tilburg aan het Instituut voor Phyto-
pathologie een aantal bladeren van Cattleya's, afkomstig van
eene door hem van een ander liefhebber, die ze grootendeels

uit Engeland betrokken had, overgenomen collectie; hij hield

die bladeren voor ziek en wilde gaarne nadere bijzonderheden

er over vernemen. De zaak was van belang, daar de partij van

:J2 500 planten, die voor een groote som was gekocht, zeer ernstig

was beschadigd. De bladeren waren inderdaad ziek, en wel in

hevige mate aangetast door een insekt. In alle richtingen,

schots en scheef door elkaar, liepen er bruine gangen doorheen.

die soms zonder eenige regelmaat over het blad verspreid waren,

soms van een of meer punten schenen uit te gaan evenals spoor-

lijnen van een spoorwegknooppunt (zie fig. 1 op bl. 71). De oude

gedeelten dezer minder dan een millimeter breede gangen waren

donkerbruin geworden; voor een gering gedeelte was dit een

gevolg van de aanwezigheid van uitwerpselen, grootendeels

echter van het feit, dat de verwonde cellen van de orchideeen-

biaderen zwart werden. Vele gangen waren reeds zeer oud,

waarbij een klein rond gaatje verried, dat de bewoner de gang

reeds verlaten had; enkele echter waren klaarblijkelijk versch

en staken niet bruin, maar geelwit tegen het groene bladweefsel

af. Sommige bladeren waren zoo hevig op deze wijze gemineerd,

dat zij, zonder eenigen twijfel tengevolge van de sterke be-

schadiging, waren afgestorven. In de lichte gedeelten van
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enkele, woiiiige gangen trof ik larven aan, wit van kleur met een

duidelijken kop en flinke kaken, die van 4—7 mm. lang waren;

z\j waren pootloos en het achtereinde liep uit in een punt.

Ik hicld ze voor bastaardnipsen, waarvan er immers enkele

bekend zijn, die inwendig in planten leven, zooab aoorten van

het halrawespengeslacht Cephus. De afbeeldingen, waarover ik

beschikte van bastaardrupsen van dit geslacht kwamen heel

aardig, ook wat den eigenaardigen vorm van het uiteinde van

het achterlyf aanging, overeen met het uiterlyk der larven in

de orchideeen-bladeren. Ddt was echter een dwaling; het zou

evenwel nog tot Juni 1919 duren, voordat deze dwaling aan het

licht kwam.
De eigenaar was zoo vriendelijk, mij nog een flink partijtje

aangetaste bladeren en ook een levende Cattleya-plant, waaraan

eenige bladeren met larven er in, toe te zenden. Ik hoopte

met behulp hiervan achter de identiteit van het insekt te zuUen

komen, maar dit mislukte, daar de losse bladeren alien stierven,

voordat er een volwaasen exemplaar van het insekt uib ver-

schenen was. Het plantje sleepte iets langer een kwijnend bestaan

voort, maar daar ik niet over een warme kas beschikte en ik

voor dit plantje met zijn gevaariijke bewoners ook geen gast-

vrijheid durfde vragen in de kassen van de Landbouwhooge-
school, moest ik het wel op mijn laboratorium laten. Wegens
den kolennood kon dit 's nachts nimmer en gedurende enkele

dagen in de week ook niet overdag verwarmd worden en het

gevolg was, dat ook dit plantje het aflegde. De eenige kans was
nu, dat het den eigenaar der orchideeen zou gelukken, eenige

der uit in gaas gehulde bladeren verschijnende diertjes op te

vangen; ik had hem n.l. ter bestrijding van de plaag reeds dade-

lyk den raad gegeven, de aangetaste bladeren zooveel mogelijk

af te plukken en te verbranden en de partij niet te plaatsen

in dezelfde kas, waarin de liefhebber zijn eigen, zeer waarde-
voUe collectie had ataan, cm te voorkomen, dat de blijkbaar

gevaariijke vijand ook deze zou aantasten; de slechts licht

aangetaste bladeren konden dan in gaas gehuld worden om den
insekten te beletten te ontsnappen. Toen men evenwel aan
het wegsnijden begon, bleek pas, hoe ernstig de aantasting was;
ongetwijfeld was ze zoo erg geworden, doordat men het kwaad
ongehinderd jaren lang had laten voortwoekeren. Alle planten
zonder onderscheid waren aangetast; de meeste hadden 5, 6

tot 10 bulbi zonder blad; meerdere hadden niet meer dan 2 of

3 bulbi met e^n blad er aan, dat echter dan steeds in meerdere
of mindere mate gemineerd was. Gaarne had men dus een ander
middel gehad, maar dit kon niet worden aan de hand gedaan.
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De larven toch maakten hunne gangen niet vlak onder de opper-

huid, maar diep in de vleezige bladeren ; het was dus ten eenen-

male onmogelijk ze met een sproeivloeistof te bereiken. Beroo-
king met blauwzuur kon ook moeilijk resultaat hebben, daar de

larven geen openingen naar buiten maakten, zoodat het gas

niet in de gangen kon komen. Waar een gat was, had de larve de

gang reeds verlaten. Van optreden tegen,de imagines kon evenmin
sprake zijn, zoolang niet eens bekend was met welke insekten

wij te doen hadden en wij dus nog minder iets afwisten van hunne
levenswijze. Men heeft dus moeten doortasten en een groot

aantal planten eenvoudig moeten opofferen en verbranden, en

van de andere de overgroote meerderheid der bladeren moeten
afplukken en eveneens verbranden. Alle planten werden tevens

verpot en de bulbi zonder blad er afgesneden; op deze wijze

gelukte het 't restant van de partij een eenigszins dragelijk

uiterlijk te geven; de verpotte planten gingen goed aan den

groei, maar het zou naar de meening van den eigenaar en van

de bekwame vaklieden in zijn dienst jaren duren, voor zij weder

bloeibaar zouden zijn.

In het voorjaar van 1919 was ik in de gelegenheid de aan-

getaste planten te bezichtigen ; er waren toen in de bladeren,

die men wel had moeten sparen om de planten niet van alle

blad te berooven, nog vele lichtgekleurde gangen met larven

er in te vinden. Deze bladeren werden toen in doorzichtig,

gewast papier, waaraan de eigenaar de voorkeur gaf boven het

door mij aanbevolen gaas, gewikkeJd om, zooals boven reeds

werd gezegd, de ontsnapping der eventueel uitkomende volwas-

sen insekten te beletten en dus de plaag den kop in te drukken i).

In het begin van Mei nam de tuinbaas, die zich ten zeerste voor

het geval interesseerde, waar, dat op enkele bladeren ronde

stipjes te zien waren, waar het weefsel iets ingezonken was; hij

brak de bladeren open en vond onder elk stipje een popje;

de larve had klaarblijkelijk, alvorens te verpoppen, het blad-

weefsel op de opperhuid na weggeknaagd om het imago het naar

buiten komen te vergemakkelijken. Twee dezer bladeren, een

waaruit de diertjes verwijderd waren en een, waarop nog een

stipje gezien werd. zond men mij toe, met een aantal popjes.

Daar verscheidene dezer popjes bij het uit het blad halen iets

geieden hadden, onderzocht ik ze niet nauwkeurig, bang als ik

was, dat zij verdere manipulaties niet zouden kunnen verdragen

en er dus geen imagines uit voor den dag zouden komen. Wel

1) Naar men mij in het begin van December 1920 mededeelde, is dit

volkomen gelukt; men is „radicaal van het kevertje verlost", zoo volko-

men, dat men mij geen enkel kevertje of larve meer bezorgen kon.
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zag ik, dat het onbedekte popjes met duidelijke vleugelscheeden

waren, dus ook weder gelijkenis vertoonende met Cephus-poipieB.

Het blad met het zwarte etipje zette ik in water in een glas-

cylinder met gaas er over en zag het dagelijks na; van 6 Mei,

toen men het blad zond (toen was het stipje dus al aanwezig)

tot op 21 Jiini bleef het stipje onveranderd, maar wel waren

er nog twee stipjes, waaronder dus ook popjes zaten, bijgekomen.

Op dien datum bleek bij de dagelijksche inspectie, dat het stipje

een gaatje was geworden, waarin zich iets bewoog. Onder het

binoculair mikroskoop zag ik het diertje zich weldra, niet zonder

moeite, naar buiten wringen; eerst verschenen een paar bruine

pootjes, die naar houvast zochten; toen volgde een kopje, dat

herhaaldelijk weer verdween en na vele vergeefsche pogingen

werkte zich eindelijk door het gaatje naar buiten .... geen

halmwesp, maar een kiein kevertje!! Ik had dus een keverlarf

voor een bastaardrups gehouden! Als verontschuldiging kan
dienen, dat inderdaad de larf veel overeenktv^am met de afbeel-

dingen van Cephuslarven; daar ik telkens slechts over enkele

individuen beschikte, was ik erg zuinig er mede en deed ze zoo

weinig manipulaties ondergaan als mogelijk was, juist in de hoop
imagines en dus zekerheid te kunnen krijgen. Had ik over een

groot aantal larven en poppen beschikt, dan had ik allicht

ze 6f zelf zorgvuldiger onderzocht 6f naar entomologen als

Dr. OuDEMANS te Putten gezonden. Gelukkig was de vergissing

niet erg, daar aan de wijze van bestrijding niets veranderde.

Het kevertje was ± 3 mm. lang, geelbruin van kleur, met sterk

naar beneden gebogen kop en twee donkerder gekleurde dwars-

banden over de dekschilden. Het achterlijf eindigde in een lang

uitgetrokken punt, die ongeveer een derde gedeelte van de

geheele lengte innam ; ziepl. Ill, fig. 2 en 3. Terzelfder tijd kreeg
ik ook uit Tilburg nog een paar exemplaren toegezonden; ik

zond er nu eenige naar onzen coleopteroloog Dr. Ed. Everts in

Den Haag, die mij al dadelijk berichte, dat het kevertje behoorde
tot het geslacht Mordellistena Costa; eenige (5) soorten van
dit geslacht komen ook in Nederland voor, maar de onder-
havige soort was ongetwijfeld van tropischen oorsprong. Eenige
maanden later kon de heer Everts mij mededeelen, dat in

1913 door een Engelschman Champion een kevertje beschreven
was, dat ongetwijfeld met het onze identiek was. i) Champion
had dit diertje eveneens verkregen uit Cattleya's, die waar-
schijnlijk uit Venezuela afkomstig waren; hij gaf het den naam
van Mordellistena Cattleyana. In het Leidsche museum voor

1) G. C. Champion, Coleoptera in orchids, in „the Entomologist's
monthly magazine", 2nd aeries, vol. XXIV, 1913, p. 55.
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Natuurlijke Historie zijn eenige exemplaren van dit kevertje

aanwezig, die men daar uit Semarang heeft gekregen. Of het

diertje in Oost-Indie inheemsch is, dan wel daar ook door een
of ander orciiideeenliefhebber met planten uit Amerika inge-

voerd, is mij niet bekend.

Inmiddels is ook in Duitschland het kevertje waargenomen;
en wel te Marienfeld bij Berlijn, waar de kever in Februari 1919,

dus ongeveer ter zelfder tijd als bij ons, groote schade aan-
richtte. i) Men kon nagaan, dat in dit geval het insekt uit

Columbie moest zijn ingevoerd. De schrijver, v. Lengerken,
was blijkbaar ook niet bekend met de boven aangehaalde be-

schrijving van MordeUistea Cattleyana Champion ; hij meent nl.

een nieuwe soort te hebben gevonden, die hij M. Beyrodti noemt,

naar den eigenaar der aangetaste orchideeen. Naar uit zijne be-

schrijving blijkt, heeft hij echter eveneens met de door Champion
beschreven soort te doengehad, zoodat de naam M. Beyrodti niet

gebruikt moet worden. Ook de aangerichte schade en de levens-

wijze der kevertjes, zooals die door v. L. beschreven worden,

komen vrijwel overeen met het door mij waargenomene, met

enkele verschillen, waarover hieronder meer. Wat de bestrijding

in Duitschland aangaat, v. L. heeft blauwzuurberookingen ge-

probeerd, waarvan ik om de bovenvermelde redenen al van te-

voren niet het minste nut verwachtte, zooals ik reeds dadelijk

aan den Tilburgschen liefhebber had medegedeeld; het ver-

wondert mij dan ook in het geheel niet, dat v. L. met blauwzuur

geen resultaat verkreeg tegen de kevertjes, maar wel bescha-

diging van de bladeren met vlieggaatjes, waar het gas door die

gaatjes in het blad kon doordringen. In bladeren met veel gaatjes

gingen de larven en poppen dood, maar het blad eveneens;

in bladeren zonder gaatjes bleven de insekten in 't leven. Bij klei-

nere hoeveelheid gas trad wel minder beschadiging op, maar dan

stierven de insekten ook niet. Daar dus blauwzuur onbruikbaar

was, trachtte men de uitgekomen kevers te verdelgen; in een

kweekerij ving men ze zooveel mogeiijk met de vingers en doodde

ze, in een andere berookte men met nikotine-houdende stoffen.

De door mij boven aangeraden methode van inhullen der blade-

ren is misschien bewerkelijker, maar stellig veel zekerder, daar

men er zeker niet gemakkelijk in zal slagen, alle kevertjes te

vangen of met rooken te dooden, hetgeen men in elk geval meer-

malen herhalen moet, daar niet alle kevers tegelijk uitkomen.

1) H. v. Lengebken, Eine neue Mordellistena aus Columbiea als

Schadling an Orchideenkulturen. — Zeitschr. f. angew. Entomologie,

Band VI, 2, Februar 1920, p. 409.
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Is daarentegen het blad goed ingepakt, dan kan geen enkel

exemplaar ontkomen.

Ik heb getracht meer gegevens te verkrijgen over de levens-

wijze van larven en kevers, waartoe ik nog een paar levende

kevertjes, die ik nog over had, plaatste op een Cattleya-blad,

dat in zijn geheel door een lampeglas werd omgeven; dat glas

werd rondom den steel van het blad met watten toegestopt

en aan het boveneinde met fijn gaas ufgesloten. Ik hoopte de

diertjes nu lang genoeg in het leven te kunnen houden, om eieren

te krijgen en dus de verdere ontwikkeling te kunnen volgen,

althans wanneer ik het geluk had een paartje te hebben. Tot mijn

spijt is dit niet gelukt; een der diertjes was al heel spoedig

verdwenen, het tweede stierf na eenige dagen. Inmiddels waren

op het blad een paar voorwerpjes te zien gekomen, die naar

mijne overtuiging eieren van het kevertje moeten zijn geweest,

daar geen andere dieren in het lampeglas aanwezig waren. Deze

twee zeer kleine eitjes waren op het blad gelegd, op de bovenzijde

;

zij Bchenen daar vastgehouden te worden door een aantal er

over been gespannen draden. De eitjes zijn echter niet uitge-

komen, maar langzamerhand verdroogd. Ik heb het kevertje

de eitjes niet zien leggen, zoodat ik geen voile zekerheid heb,

dat de waargenomen voorwerpjes eitjes van het kevertje

waren; ik twijfel nu wel eenigszins daaraan, daar in het boven-

genoemd Duitsche artikel door v. Lengerken wordt gezegd,

dat de kever zijne eieren in het bladweefsel legt; door het in-

brengen van den legboor in het blad ontstaat een min of meer

cirkelvormig bruin gaatje, waarom eerst een smalle witte ring

en daaromheen weer een lichtbruine verkleuring ontstaat.

De larve maakt volgens v. L. meest haar gang tusschen de

harde bladnerven, en slechts zelden dwars door het blad. Bij

de Cattleya's uit Tilburg kon ik van dien voorkeur niets merken;
de gangen liepen zonder eenige regelmaat door de geheele blad-

schijf zooals op fig. 1, biz. 71, door Mej. SPiERENBURGnaar de

natuur geteekend, duidelijk te zien is. De bladeren der Cattleya's

te Marienfeld stierven niet tengevolge van de beschadiging ; bij

de Tilburgsche was dit met vele bladeren wel het geval. Volgens

v. L. vindt men in Mei alle ontwikkelingstoestanden der larven,

benevens poppen en kevers op het punt van uitkomen in de

bladeren. Als men op een bepaald tijdstip al deze vormen aan-

treft, volgt Meruit, dat de ontwikkeling het geheele jaar door

gaat en dus van een bepaalden vliegtijd der kevers geen sprake

is. Dit nu was in Tilburg wel degelijk het geval: van November
tot Mei waren alleen larven te vinden, toen vond men eerst de
poppen en pas in Juni verschenen de kevertjes. Het komt my
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dus voor, dat er slechts e6ne generatie per jaar optreedt ; de in

November aangetroffen larven waren vrij zeker afkomstig uit

eieren, die de in Juni vliegende kevertjes hadden gelegd. Het
is thans nietr meer mogelijk dit met zekerheid na te gaan,

daar het insekt, zooals boven werd medegedeeld, in de Tilburg-

sche kassen volkomen is uitgeroeid. De langzame ontwikkeling
heeft de bestrijding zeer vergemakkelijkt, maar groote schade

was intusschen reeds aangericht.

Ik geef daarom alien orchideeenkweekers den raad, hunne
planten goed na te zien en bladeren van eenigszins verdacht
uiterlijk eens tegen het licht te houden om te zien of er gangen

Fig. 1.

in zijn gevreten. Is dit het geval, dan zende men zulke bladeren

ter onderzoek aan den Phytopathologischen Dienst te Wagenin-

gen. Blijkt dan, dat men inderdaad met het boven beschreven

insekt te doen heeft, dan snijde men de aangetaste bladeren

zooveel mogelijk af en verbrande ze. Wanneer men tegen dezen

radicalen maatregel opziet en er de kosten voor over heeft,

kan men, door de bladeren in gaas of doorzichtig papier te

pakken. den uitgekomen kevers, die men volgens de te Tilburg

opgedane ervaring omstreeks Mei kan verwachten, het ontsnap-

pen beletten en ze gemakkelijk onschadelijk maken.

Wageningen, December 1920.

T. A. C. SCHOEVERS,

Phytopatholoog bij den phytopatho'

logischen dienst.



Ook vergchenen ai» „ Vlugschrift no. 35
van den Plantenziektenkundigen dienst.^''

lEPENSPINTKEVERS.

De lepenspintkevers zijn zgn. schorskevers. Zooals uit dezen

naam valt op te maken, leven schorskevers onder de schors

van boomen. Er zijn twee soorten van lepenspintkevers, n.l. de

groote (Eccoptogaster scolytus) en de kleine (Eccoptogaster multi-

siriatus). *)

De eerste is ongeveer 5 m.M. lang, de tweede ongeveer 3 m.M.,

beiden zijn zwart met donkerbruine dekschilden; de pooten

en sprieten zijn bruin.

In het midden van Mei of Juni vliegen de kevers druk rond.

Weldra plaatsen zich de wijfjes op een, meestal kwijnenden

boom. Met behulp van hare kaken knagen zij een gat, het

zoogenaamde boorgat, in de schors, juist groot genoeg om er

zelve in te kunnen kruipen. Deze opening loopt schuin naar

boven. Hierin vindt de paring plaats. Daarna graaft de vrouwe-
lijke kever tusschen bast en hout eene vertikale gang en legt aan
weerszijden daarvan hare eieren. Hieruit komen de larven, die

pootloos zijn en een eenigszins gebogen lichaamsvorm hebben.

Deze larven, welke overwinteren, gaan ook gangen graven,

die vrij wel horizontaal loopen; naarmate de larven groeien

worden die larvengangen breeder. Zijn de larven volwassen,

dan graven zij het uiteinde van hare gang wat dieper uit. Dit

gedeelte heet wieg. Hierin verpoppen de larven zich. Na eenigen

tijd komen uit de poppen de kevers voor den dag, die zich door
bast en schors naar buiten werken. Zijn er veel kevers uitgeko-

men, dan ziet men in de bast tal van gaatjes.

Het wijfje van den grooten iepenspintkever maakt eene korte
moedergang, waarin zij betrekkelijk weinig eieren legt. Dat van
den kleinen maakt een langere moedergang en legt daarin meer
eieren. Vandaar dat men bij den grooten iepenspintkever
minder en verder van elkaar gelegen zijgangen aantreft dan
bij den kleine. (Zie de figuren op de volgende bladzijde).

Bovenbeschreven vreterij van de larven heeft soms den dood
van den aangetasten boom tengevolge, omdat door het graven
van gangen de bast en het cambium vernield worden. Sterk
aangetaste boomen moet men rooien, want deze zijn een bron
van infectie. Het hout bewaart men onder water. Wagenmakers,
die zeer veel iepenhout verwerken. leggen door hen gekochte
boomstammen dikwijls op hun erf. Zijn hieronder door lepen-
spintkevers aangetaste stammen, dan is zoo'n houtbergplaats
een bron van infectie, terwijl de overige stammen ook nog worden

1) Ook zijn in gebruik de namen Scolytus Qeoffroyi of Sc scolytus
voor den grooten en Scolytus multistriatus voor den kleinen iepen-
spintkever.
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aangetast. Meermafcn vindt men dan ook in de omgeving van

zuIIk plaatsen, waar iepenhout met de schors is opgeslagen,

veel door iopenspintkevers aangetaste boomen.

Hoewel in het algemeen meer oudere en eenigszins ziekelijke

boomen worden aangetast, kan het ook voorkomen, dat zelfs

jonge, krachtig groeiende boomen door de kevers worden be-

schadigd. Het is dan evenwel niet de aantasting van den stam,

die hoofdzaak is, maar van de jonge takken. Onder de knoppen
vreet de kever n.l. een halfcirkelvormige, vrij diepe gang in

de schors, waardoor de takken beschadigd worden en de knoppen
niet meer uitloopen.

Ter bestrijding raoet men gevelde en op opslagplaatsen

bewaarde boomen in den winter ontschorsen en de schors

verbranden. Weinig aangetaste boomen besmeert men met
carbolineum (1 L. carbolineum door krachtig klutsen met een

bundel takjes oplossen in 1 14 L. warm water, waarin 1 ons

zeep isopgelost; hetgeheel verdunt men met 3 X zooveel water).

Gemakkelijker is het, een 20 % oplossing van zgn, oplosbaar

carbolineum (zie vlugschrift no. 8) te nemen; waarschijnlijk

zal dit wel even werkzaam zijn, doch gegevens daarover ont-

breken nog. De arbeider klimt met een emmer in den boom en
bestrijkt dezen vlug met een stoffer, De kevers schijnen door het

carbolineum verhinderd te worden in den stam door te dringen.

Men meent zelfs gezien te hebben, dat ze na aanraking der

pas bestreken stammen werden gedood, welke waarneming echter

nog nadere bevestiging behoeft. Van inboren in een met carbo-

lineum bestreken stam is geen sprake; of de kevers, die onder
de bast zitten er door gedood worden, is nog niet met zeker-

heid bekend. Het bestrijken van de stammen dient te geschieden
op het tijdstip, dat de eerste gaten, waardoor het wijfje zich

inboort, worden waargenomen, dus ongeveer midden Mei of iets

later. De Nederlandsche Heide Maatschappij heeft met deze
door haar aanbevolen methode van bestrijding goede resultaten

verkregen.

KORTE AANTEEKENINGEN OP HET GEBIED DER
PLANTENZIEKTENKUNDE.

(Vervolg wn>M. 64).

20. Kool) onvatbaar voor Fusarium-aantasting. In een vrij

groot gedeelte van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
komt eene Fusarium-ziekte in de kool voor, die hier nog niet

werd waargenomen. De oorzaak der ziekte is eene Fusarium-
soort, Fusarium conglutinann Wollentveber, die in den grond
leeft en van daar uit in de wortelharen van koolplanten binnen-
dringt, verder in de wortelvertakkingen opgroeit en zich in de
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vaten vestigt. De zwam groeit van uit den wortel in den stAm
op, en van daar in de bladnerven. De vaten worden bruin en

sterven af, en langzamerhand worden de bladeren geel. Van
daar dat men de ziekte in Amerika met den naam „Cabbage
yellow" (..het geel van de kool") bestempelt. De bladeren van
de plant beginnen van beneden aan af te vallen, terwijl de plant

in haren top zwakjes doorgroeit. De ziekte kan zich reeds bij de

planten op het kweekbed vertoonen, maar zij tast de koolplanten

vooral na de verplanting aan. In 't ergste geval sterven de

planten reeds binnen een a twee weken nadat zij uitgeplant zijn.

Meestal echter duurt het eenige weken langer eer zij doodgaan;

en in de gevallen van lichte aantasting brengen zij het nog tot

kropvorming, hoewel er toch niet veel van terecht komt. Is de

bodem eenmaal door de F-w^ariwrn-zwam besmet, dan blijft hij

jaren lang ongeschikt om er kool te telen. Maar niet ieder jaar

komt de ziekte even erg voor; het is gebleken dat dit komt door-

dat de Fusarium alleen bij een vrij hooge bodemtemperatuur

(17 C.) de koolplanten kan aantasten. De ziekte komt dus alleen

ernstig voor in jaren, waarin gedurende den tijd van de eerste

ontwikkeling der uitgepote koolplanten de temperatuur vrij

hoog is.

De Fusarium-ziekte vertoont eene vrij groote opppervlakkige

overeenkomst met de bacterieziekte of zwartnervigheid van de

kool, die hier te lande sommige jaren veel voorkomt.

Research Bulletin 48, uitgegeven door het „Agricultural

experiment Station of the University of Wisconsin" (November

1920) bestaat uit een verslag van de onderzoekingen van L. R.

Jones, J. C. Walker en W. B. Tisdale omtrent het telen van

voor de Fusariumziekte onvatbare of weinig vatbare varieteiten.

Wei waren er in Winsconsin reeds een paar varieteiten van

kool bekend, die weinig vatbaar bleken te zijn voor de Fusarium-

ziekte; maar dit waren soorten, die weinig handelswaarde heb-

ben, omdat zij noch voor bewaarkool noch voor de bereiding

van zuurkool geschikt zijn. Er moest nu worden getracht,

door selectie stammen te telen van koolvarieteiten, die geschikt

zijn voor het in Wisconsin heerschende klimaat, en eveneens op

de markt aldaar gezocht zijn, maar tevens vrij blijven of zoo

goed als vrij blijven van de Fusarium-ziekte. Het bleek dat het

mogelijk was, van al de koolvarieteiten, die in Wisconsin worden

geteeld en geschikt zijn of als bewaarkool of voor het bereiden

van zuurkool, door selectie stammen te telen, die zeer weinig

vatbaar zijn voor de Fusariumziekte. Zoo teelde men van de

„Hollander or Danish Ball-Head", die uitstekend is als bewaar-

kool voor den winter, een stam, die zeer weinig vatbaar bleek
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te'zijii voor de Fusarium-ziekte, welke stam onder den naam
„Wi8Consin Hollander" bekend is gewonden. Van dezen weinig

vatbaren stam heeft men later door selectie een vroeger oogst-

baren, insgelijks onvatbaren stam gekweekt, die pnder den naam
.,Early Wisconsin Hollander" bekend is, terwijl nu ter onderschei-

ding de oorspronkelijke stam als „Late Wisconsin Hollander"

wordt aangeduid. — Van de soorten, die zioh uitstekend leenen

voor het bereiden van zuurkool (..Brunswick" en „A11 Seasons")

werden tegen Fusarium-aantasting weerstand biedende stam-

men insgelijks door selectie verkregen, die onder de namen
..Wisconsin Brunswick" en ..Wisconsin All Seasons" bekend

zijn. — Andere tegen Fusarium vrij wel bestand zijnde stammen
zijn in Maryland verkregen uit de „Late Flat Dutch", in Iowa

uit ..Copenhagen Market". Tegenwoordig is men in Wisconsin

bezig, Fusariumharde stammen te selecteeren van ,^A11 Head
Early", ..Glory of Enkhuizen" en ..Copenhagen Market".

Opgemerkt moet nog worden. dat de tegen Fusarium-aan-

tasting bestand zijnde stammen van koolsoorten niet tevens be-

stand zijn tegen de bacterieziekte, de vallende ziekte {Phoma
oleracea) en den knolvoet.

Het weerstandbiedend vermogen tegen Fusarium is by de

bovenvermelde stammen slechts relatief. niet absoluut. De
jonge planten van de kiembanen zyn minder weerstandbiedend

dan de planten na het verpoten.

Plaatselijke en tijdelijke omstandigheden hebben invloed op

de mate van vatbaarheid van de zoogenaamde ..resistente"

stammen. Hooge bodemtemperatuur maakt de vatbaarheid

ook van deze stammen grooter. In Wisconsin heeft men uit-

stekende resultaten verkregen door de zoogenaamde ..resistente"

stammen uit te zaaien op kiembedden, die niet geinfecteerd zijn

met Fusarium; de daar geteelde jonge planten zijn voldoende

onvatbaar om. zelfs als zij op ernstig besmetten bodem worden
uitgeplant. toch een zeer goeden oogst op te leveren.

De resistente stammen, die in Wisconsin geteeld zijn. schijnen

hunne resistentie ook in andere Staten te behouden; zij worden
gewoonlijk alleen aangetast (vooral de planten der kiembedden)
wanneer de bodem zeer warm is. Zoo noodig, kan men de resis-

tente" stammen nog verder selecteeren met het oog op lokale

toestanden, zooals bodemtemperatuur.
Het lijkt waarschijnlijk, dat de „onvatbare" stammen in

volgende geslachten hunne resistentie ten deele verliezen. tenzij

men doorgaat met selecteeren. —
J. RiTZEMA Bos.
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Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zeven-en-twintigste Jaargang — je Aflevering — Juli 193

1

PARASIETEN VAN HET MEELMOTJE
{Ephestia kiihniella Zdler.) 1)

Van de sluipwespen, die tot de vijanden van het meelmotje
{Ephestia kuhniella Zell.) behooren, is de Ichneumonide
Nenteritis canescena Grv. wel de meest bekende. Van de andere
soorten onderscheidt zij zich door het geel gekleiirde, zijdelings

samengedrukte achterlijf en de evenzoo gekleurde pooten, als-

mede door eene vrij lange, opwaarts gebogen legboor. Indien
de omstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van haar
breed, zoo vermag deze sluipwesp eene meelmottenplaag in

korten tijd tot staan te brengen.

Eerst in het jaar 1877 is de meelmot, uit het Zuiden geim-
porteerd, in Europa en wel te Halle ontdekt, in 1879 beschre-

ven en in 1880 voor 't eerst in ons land aangetroffen, waar zij

uu op vele plaatsen eene plaag geworden is. Zij heeft eene min
of meer cosmopolitische verspreiding ; maar lang niet overal

waar het rupsje optreedt, treft men 00k hare vijanden aan.

Nemeritis canescens schijnt nog slechts op enkele plaatsen in ons

land waargenomen te zijn.

1) De meelmot is een insekt, dat als rupsje in molens, pakhviizen,
bakkerijen en vermecellifabrieken in meel kan leven en 00k in militaire
en scheepsbeschuit kan worden aangetroffen. Het insekt brengt groote
schade teweeg, maar niet aan levende planten. En daarom zou men
eigenlijk de vraag: behoort de bespreking van een parasiet van de
meelmot wel thuis in het „Tijdschrift over Plantenziekten" ? ontken-
nend moeten beantwoorden. Toch wil ik dit beknopte artikel van
onzen beroemden Nederland-schen Ichneumonoloog zeer gaarne plaat-

sen, omdat men juist bij eene zeer sterk gelokaliseerde insektenplaag,
zooals de naeelmotplaag natuurlijk is, veel gemakkelijker een afdoend
resultaat van de werking van een enkelen parasiet kan constateeren,
dan bij eene insektenplaag in het vrije veld.

J. R. B
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Reeds 50 jaar voor dat haar gastheer uit het Zuiden was

ingevoerd, heeft de Breslauer hoogleeraar Gravenhorst dezen

parasiet beschreven en wel naar een exemplaar, dat men hem
van uit Tj^urie in Zuid-Rusland had doen toekomen. Van
Nemeritis caneseens wordt in de literatuur geen andere gastheer

vermeld. Ik veronderstel dat deze sluipwesp slechts binnens-

huis leeft en dat zij monophaag is. Waarschijnlijk is zij reeds

van oudsher een parasiet van het meelmotje.

Een artistiek bewerkte wandplaat in kleurendruk, het motje

ea hare leefwijze voorstellende, welke vervaardigd is in opdracht

van de ..Deutsche Geaellschaft fiir angewandte Entomologie"i)

vertoont eene zeer goede afbeelding van genoemde sluipwesp.

Men ziet op deze plaat ook eenige exemplaren afgebeeld, naar

prooi zoekende, te midden van door de motlarfjes aangerichte

verwoestingen.

Dat er echter hog eene andere sluipwesp bestaat, welke ons

bij de bestrijding van het meelmotje nog veel grootere diensten

kan bewijzen dan Nemeritis caneseens, is nog slechts weinig be-

kend. Ik heb hier het oog op de Braconide Hadrobracon brevi-

cornis Wesm., een diertje, dat meer dan de helft kleiner is, maar
dat een veel krachtiger voortplantingsvermogen bezit en daar-

door zich veel sneller kan vermenigvuldigen. In nog veel korter

tijd dan Nemeritis caneseens kan deze parasiet eene meelmotten-
plaag doen eindigen. Het wijfje is onmiddellijk te herkennen aan
de opvallend korte sprieten; van daar, dat de auteur aan deze

soort den naam brevicomis heeft gegeven. De sprieten van het

mannetje zijn van normale lengte.

De bekende Engelsche onderzoeker Marshall duidt in zijn

werk „Le8 Braconides" op een geval van sterke vermeerdering
van dezen parasiet in een meelpakhuis in Engeland, waar,

volgens genoemden schrijver, na de beeindiging eener motten-
plaag, Hadrobracon brevicomis bij myriaden tusschen de over-

blijfselen werd aangetroffen.

Dit sluipwespje is gemiddeld maar 3 m.M. lang. Het wijfje,

dat 6 weken in leven kan blijven, kan tot 12 eitjes in een rupsje

leggen, terwijl dat van Nemeritis caneseens nooit meer dan een
enkel ei in een hospes afzet. Brevicomis heeft ook nog dit voor,

dat hare verschillende generation elkander veel sneUer opvolgen.
Terwijl bij dit sluipwespje het ontwikkelingsproces van ei tot

volkomen insect zich, onder gunstige omstandigheden, in minder
dan 10 dagen kan afspelen, heeft caneseens 3 tot 7 weken

1) Deze plaat, waarop tevens eene beschrijving van de leefwijze
van het motje voorkomt, is verkrijgbaar bij de uitgeversfirma Werner
und Winter, te Frankfurt am Main. Formaat 70 x 100 c.M.
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voor haar ontwikkeling noodig. Warmte schijnt voor beide
eene vereischte te zijn om zich snel te kunnen vermeerderen.

Beide parasieten planten zich zoowel parthenogenetisch als

gamogenetisch voort. Bij brevicornis levert, gelijk dit bij

Hymenoptera veelal het geval is, eerstgenoemde voortplantings-

wijze slechts mannetj.es, terwijl laatstgenoemde alleen aan vrou-
welijke exemplaten het aanzijn geeft.i) Bij canescens echter heeft

de Duitsche onderzoeker Dr. Paul KE,iiGER2) kunnen constatee-

ren, dat parthenogenetische eieren van dezen parasiet slechts

wijfjes leveren, althans is dit feit door genoemden onderzoeker
bij eenige opeenvolgende kweekproeven waargenomen.

In Europa werd Hadrobracon brevicornis, voorzoover niij

bekend is, nog slechts in Belgie, Engeland en Duitschland aan-

getroffen.

Hoewel ik mij reeds veel moeite heb gegeven van beide soorten

levende exemplaren machtig te worden, om die in pakhuizen,

waarin door het motje aangetaste meelvoorraden aanwezig zijn,

uit te zetten, is mij dit tot nu toe niet mogen gelukken.

Ginneken. C. A. L. Smits van Burgst.

1) P. W. Whiting, „Sex-determinLation and biology of a parasitic

wasp, Hadrobracon brevicornis Wesm.
2) Dr. Paul Kriiger, Bonn. „Beobachtungen am Mehlmottenpara-

siten Nemeritis canescens Orv.", Zeitschrift fiir angewandte Entomologie
Bd. VII, Heft 1, pag. 58.



BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTENZIEKTEN-
KUNDIG GEBIED.

(Vervolg van biz, 76).

21. Over roestzwammen, die zich met verhuizing ontwikkelen.

In „Centralblatt fiir Bakteriologie und Parasitenkunde, 1918, II

Abt. biz. 470 komt een artikel voor van J. Dietel over bovenver-

meld onderwerp. In 1904 verscheen het uitvoerige werk van
Klebahn over de roestzwammen ; deze kende toen reeds 137

soorten uit de genoemde hoofdgroep van zwammen, welke van
^6nen hospes op een anderen overgaan. Sedert dien is het

aantal bekende soorten van verhuizende roestzwammen ge-

stegen tot 264, In bijkans alle groepen van roestzwammen, maar
vooral in die der Melampsoraeeeen, is onze kennis in de laatste

jaren zeer veel vooruitgegaan. De ingestelde onderzoekingen

hebben ertoe geleid, nadere theorien op te stellen omtrent
het ontstaan van de verhuizing bij de roestzwammen. Het zou
mij te ver voeren, wilde ik den schrijver hier geheel in zijn betoog

volgen. Ik wil slechts doen uitkomen, dat Dietel tot de conclusie

komt dat een groot gedeelte van de nu bestaande verhuizende

roestzwammen uit niet verhuizende zwammen zijn voortgesproten

doordat de eene generatie zich op een anderen hospes ging ont-

wikkelen, Bij de Melampsoraeeeen is de verhuisde generatie die,

waarbij zich de teleutosporen vormen; bij de Pucciniaceeen is

het de aecidiengeneratie. — Verder worden een aantal gevallen

nagegaan, in welke een zelfstandig ontstaan van de verhuizing

uiterst waarschijnlijk is. Van elf gevallen worden er zes aange-
geven, waarin er niet verhuizende soorten bekend zijn, die aan
wel verhuizende soorten op 't nauwste verwant zijn. — Ten
slotte worden de door verschillende schrijvers opgestelde hypo-
thesen over het ontstaan van de verhuizing van roestzwammen
kritisch met elkaar vergeleken. —

22. De invloed van de geaardheid van den grond op het weer-
standsvermogen der planten tegen ziekten. In deel VII nr. 4

(Februari 1921) van „The Annals of applied biology" komt op
biz. 373—389 eene verhandeling over het bovenstaande onder-
werp voor van de hand van Albert Howard, oeconomisch
botanist in Pusa, Britsch Indie. De schrijver begint met te zeg-
gen, dat het van algemeene bekendheid is, dat de onderscheiden
individu's van eene soort onderling zeer veel verschillen in

vatbaarheid voor eene bepaalde ziekte, en dat die onvatbaarheid.
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reap, mindere vatbaarheid, tot op zekere hoogte erfelijk kan
zijn. Verder is het ook algemeen bekend, dat de verschillende
plantenziekten alleen daar epidemisch optreden, waar voorwaar-
den aanwezig zijn, die de vermeerdering van den parasiet
bevorderen en tevens ongunstig zijn voor de planten, die kunnen
worden aangetast. Wij weten weinig of niets omtrent de reden,
waarom de eene plant meer vatbaar voor eene zekere ziekte is dan
de andere van dezelfde soort ; en wij weten ook nog maar heel
weinig omtrent den invloed van factoren, die op den bodem
inwerken, op de vatbaarheid of onvatbaarheid van eene zekere
plantensoort voor eene bepaalde ziekte.

Albert Howard heeft gedurende 15 jaren onderzoekingen
en waarnemingen gedaan omtrent de teelt van hetzelfde gewas
onder zeer verschillende voorwaarden van grond en klimaat,

alsmede omtrent het optreden van sommige ziekten en omtrent de
algemeene voorwaarden, die aan zoodanig optreden daarvan
voorafgaan. Het gelukte hem, in sommige gevallen na te gaan
welke eigenschappen van den grond het zijn, die de natuurlijke

resistentie van een gewas tegen eene bepaalde ziekte vermin-
deren. Hij kon eenig licht werpen op deze quaestie door een
stelselmatig onderzoek van het wortelstelsel van dit gewas.

Groot is de invloed van de luchtverversching in den grond
op het optreden van plantenziekten. Daarop is — volgens den

schrijver — vroeger niet genoeg de vinger gelegd, doordat de

meeste landbouwproefstations zijn gelegen in streken, waar de

bodem met den regenval groote hoeveelheden zuurstof bevattend

water ontvangt. Maar wanneer men den landbouw beoefent

in de woestijn of in andere droge streken, waar men den natuur-

lijken regenval door irrigatie moet vervangen, dan wordt de

toestand anders. Door die bevloeiing vormen zich dikwijls voor

lucht ondoorlatende korsten aan de bodemoppervlakte. Dan moet

het gewas op de eene of andere wijze trachten, de noodige hoe-

veelheid zuurstof machtig te worden en het in den grond opge-

hoopte koolzuurgas kwijt te raken. Onder zulke omstandigheden

is de physische toestand van den grond van zeer groote betee-

kenis. Eene flinke doorluchting van den bodem bevordert den

groei, inzonderheid de ontwikkeling van het wortelstelsel, en

daarmee de resistentie van het gewas tegen ziekte. Gebrek aan

lucht in den grond kan, ook zonder medewerking van parasieten,

de gewassen ziek maken.
In de eerste plaats behandelt Howard de verwelkingsziekte

(„wilt disease") van de indigoplant en van een aantal andere

gewassen.

Vooral de indigoplant lijdt in Voor-Indie veel ten gevolge



>82

van late regens. In 't begin van den natten moesson is de groei

van 't gewas normaai, maar in zeer natte jaren treedt tegen

midden Juli eene verandering in: de bladeren worden geelachtig

groen, blyven kleiner dan normaai en vouwen zich in de lengte

samen. Dan begint spoedig een snelle bladafval, en alleen aan

de toppen der takken blijven hoopjes bladeren zitten. In ernstige

gevallen gaan de planten langzamerhand, tak voor tak, dood.

Bij onderzoek van het wortelstelsel blijken dan de hoofdwortel

en de grootere zijwortels in leven te zijn, maar de fijnere zij-

worteltjes zijn voor 't meerendeel dood of althans wankleurig

en stervende; op deze wijze wordt het aantal wortelhaartjes, dat

water en voedende stoffen uit den grond opneemt, zeer klein.

Slechts in de bovenste aardlagen, dicht bij de oppervlakte,

z^jn de kleinere worteltakjes nog gezond en van de noodige

levende wortelharen voorzien. — Howard toont aan dat de

ziekte van de indigoplant, die hij „wilt" noemt, niet door

parasieten wordt veroorzaakt, maar door gemis aan wortelwerk-

zaamheid ten gevolge van te groote natheid van den grond en

het daardoor ontstane gebrek aan luchtverversching. Ook
„patwa" {Hibiscus cannahinus) en „sann" {Crotalaria junca)

lijden soms in ergen graad aan „wilt", althans de diep wortelende

varieteiten, terwijl de oppervlakkig wortelende varieteiten dezer

soorten slechts zelden worden aangetast. „Rosette" {Hibiscus

Sahdariffa) wortelt zeer oppervlakkig, en wordt, ook zelfs als

de bodem zeer nat is, niet ziek ; is de bodem al te nat, dan groeien

de wortels ten deele over den grond lieen.

Howard wijst er verder op, dat eene soort van bladvloo

{Psylla Isatis), die de bladeren en takken van de indigoplant

aantast, en „the red cotton bug" {Disdercus singulatus), eene

soort van wants, die Hibiscus cannabinus beschadigt, slechts

schadelijk optreden in tijden, waarin de fijne worteltjes der

planten door gebrek aan luchtverversching in den grond zijn

afgestorven,— dat zwarte roest van de tarwe {Puccinia graminis
en vlasroest {Mdampsora Lini) zich veelvuldig in sterke

mate vertoonen, wanneer de bodem doornat is, — dat het

roodrot van suikerriet, yeTOOTza.a,kt door Colletotrichum falcatum),

eveneens optreedt, wanneer er gebrek aan luchtverversching
in den grond is, terwijl dit gewas anders vrij wel onvatbaar
voor den genoemden parasiet blijkt te zijn. —
Ten slotte wijdt de schrijver zijne aandacht aan den invloed

van de bodemtemperatuur op het optreden van ziekten en
plagen. Deze invloed kan in Britsch Indie van beteekenis wezen
vooral bij de teelt van gewassen, die uit streken afkomstig zijn,

waar eene lagere temperatuur heerscht, maar die nog juist
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in het warmere Indie kunnen worden verbouwd, zooals tarwe.
Wanneer men deze graansoort eenige dagen te vroeg zaait,

ontkiemt het zaad wel, maar de kiemplantjes worden zeer spoedig
door termieten opgevreten, zoodat heele velden binnen enkele
dagen verdwijnen. Howard schrijft dit toe aan te hooge tem-
peratuur van den grond, en vermeldt eenige feiten, die dit

echter hoogstens waarschijnlijk maken, maar het zeker niet

bewijzen. —
23. Verliezen, geleden door moederkoren. In „Phytopathology"

deel II van Januari 1921 komen uittreksels voor van voordrach-
ten, gehouden in de vergadering van de ^American phytopatho-
logical Society", welke te Chicago plaats had 28—31 December
1920. Daaronder komt op biz. 41 voor eene mededeeling van
Mej. Edith K. Seymons en Frank F. Mc. Farland, waaruit
blijkt dat het verlies, in de roggeopbrengst, geleden door de aan-
tasting door de moederkorenzwam, niet kan worden aangeduid
door het aantal in de aren aanwezige sklerotien, die een rogge-

korrel vervangen ; er vormen zich bovendien een soms vrij groot
aantal waardelooze korrels, terwijl verder sommige bloemen in

't geheel geen korrel vormen. In 730 moederkorenkorrels
dragende aren bleken 10 procent van de bloemen een sklerotium

te hebben gevormd, terwijl 47 procent van de bloemen of een
mislukte roggekorrel 6f in 't geheel geen korrel hadden voort-

gebracht. Ter vergelijking werden 651 aren nagegaan, waarin
geen moederkorenkorrels te vinden waren: van deze bleken

slechts 31 procent van de bloemen of waardelooze korrels te

hebben gevormd of leeg gebleven te zijn. Ook was de lengte

en het gewicht van alle moederkorendragende aren op eene na
geringer dan van de moederkorenvrij e aren. De moederkoren-
vormende zwam oefent dus op de geheele aar haren invloed uit.—

24. Mozaiekziekte van mais. In „Journal Agr. Research"

(U. S.) 1920, nr. 10, biz. 517—621 komt eene kleine verhandeling

van E. W. Brandes voor, waarin belangrijke mededeelingen

worden aangetroffen aangaande de mozaiekziekte van mais.

Deze ziekte werd het eerst geconstateerd in Porto Rico, later

in New Orleans (Louisiana) en nabij Cairo. De schrijver vermoedt

dat maisziekten, die vermeld werden als voor te komen in

Hawaii, Guatamala en elders, met deze ziekte identiek zijn.

Het schijnt dat verschillende varieteiten van mais in verschillen-

de mate vatbaar voor de mozaiekziekte zijn. De verschijnselen

der ziekte zijn in hoofdzaak dezelfde als die, welke andere

planten vertoonen, welke aan mozaiekziekte lij den. Geinfecteerde

maisplanten zijn altijd ook lichter van kleur dan gezonde. In

Louisiana schijnt men de ervaring te hebben opgedaan, dat
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moKaiekzieke maisplanten dikwijls steriel zijn. Bewezen is dat

de ziekte van de eene plant naar de andere wordt overgebracht

door bladluizen.

25. Tarwerassen, weerstand biedende tegen zwarte roest, ver-

kregen door kruisingen van Triticum vulgare met Triticum durum

en Triticum dicoccum. Proeven daaromtrent zijn genomen door

het Minnesota Experimentstation the St. Paul in samenwerking

met het Bureau of the Plant-Industry of the U. S. Department

of Agriculture. Een verslag daarvan, van de hand van H. K.

Hayes, J. H. Parker en L. Kurzweil verscheen in „Journal of

Agricultural Research" (U. S.) 1920, nr. IJ, biz. 523—542.

De tarwerassen, behoorende tot de soort Triticum vulgare, zijn

alle in meerdere of mindere mate vatbaar voor de aantasting

van de genoemde roestsoort, terwijl die van de soort Triticum

durum tamelijk goed daaraan weerstand bieden, en die van de

soort Triticum dicoccum er vry wel onvatbaar voor zijn. — Het
bleek dat kruisingen tusschen varieteiten van vulgaris en durum
vrijwel even vatbaar M'aren als de varieteiten van vulgaris, terwijl

kruisingen tusschen de zoo goed als immune dicoccum-rsbssen

en de zeer vatbare vulgaris-Ta.8Ben ongeveer even resistent

\varen als de durum-rassen.

26. Vlekziekte van appels, veroorzaakt door Phyllosticta soli-

taria. Inde „Ohio State Hortic. Soc. Annuals. Report 51 (1918)"

biz. 48—51 komt een kleine verhandeling voor van R. C.

Walton over dit onderwerp. Deze ziekte, die niet alleen de

vruchten, maar ook de twijgen en de bladeren van den appel-

boom moet aantasten, moet volgens den schrijver tegenwoordig

in Ohio een van de meest ernstige ziekten van den appelboom
wezen, en soms oorzaak zijn, dat daar van de appeloogst 75

tot 90 procent verloren gaat. In verschillende andere van de

Noordelijke Staten van de Republiek Amerika werd de ziekte

ook aangetroffen, maar niet in die mate als in Ohio.

De zwam moet in kankerachtige spleten van twijgen en takken

overwinteren, niet in mummificeerende vruchten. De infectie

geschiedt vroeg in 't voorjaar. Bordeauxsche en Californische

pap worden als bestrijdingsmiddelen genoemd.
27. Hoe zijn stellingen, zolders of zakken, die op de eene of

andere manier door aaltjeszieke narcissen zijn besmet, te ont-

smetten ? In het „VVeckblad voor Bloembollencultuur" van 25

Maart 1921 (31e jaargang nr. 77) komt onder dezen titel voor

een artikel van Dr. E. van Slogteren te Lisse, waarin hij

bovenstaande vraag, die hem werd toegezonden, beantwoordde.

Behalve door besmette stellingen, zolders of zakken kan men
de aaltjesziekte in narcissen en het oudziek der hyacinthen ook
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verspreiden door middel van manden, gereedschappen, horren
of sorteermachines, schoenen of klompen, kortom door alles

wat met een zieke hyacinth of narcis of met een besmet stuk
grond in aanraking kan komen. Immers de ziekte, welke door
de aaltjes wordt veroorzaakt, kan alleen in eene tot dusver
gezonde partij ontstaan, doordat ze er van buiten af wordt
ingebracht. De kans op besmetting voorkomt men het best
door de grootst mogelijke netheid in de geheele kultuur, in alle

stadia van ontivikkkeling . Men bedenke wel, dat de besmetting
in de overgroote meerderheid der gevallen plaatsheeft of op
het veld, doordat de aaltjes zich van de eene zieke plant door
den grond naar de andere begeven, of doordat eene gezonde
partij wordt geplant op besmetten grond, of nadat de partijen

zijn gerooid, doordat zieke boUen of gedeelten daarvan van uit

de zieke partijen tusschen de gezonde raken. Deze gevallen

omvatten meer dan 99 % der besmettingskansen, en wanneer
men hiertegen zorgvuldig waakt, dan heeft men het besmetting-

gevaar voor het grootste gedeelte onderdrukt. — Dr. Van
Slogteren raadt, om de besmettingskansen door het overbren-

gen van besmetting door kleine klisters of restjes van zieke

boUen zooveel mogelijk te voorkomen, aan: het in acht nemen
van de grootst mogelijke netheid bij de berging en het vervoer der

bollen. Men wake er angstvallig voor, dat het uitschot en de

restjes van eene partij, die bekend is als ziek te zijn, op de eene

of andere wijze met andere partijen vermengd raakt. Manden
dienen flink te worden uitgeklopt, zakken omgekeerd en uit-

geschud, zolders en stellingen tot in alle hoekjes aangeveegd

en schoon gemaakt. Als men al het zoogenaamde bollenvuil zeer

zorgvuldig heeft weggeveegd en ook het meegebrachte zand

heeft verwijderd, dan is wederom de nog overgebleven besmet-

tingskans voor het grootste deel weggenomen. Zakken en man-
den kan men het best ontsmetten door ze gedurende 5 a 10

minuten onder te dompelen in kokend water. Een veevoederketel

kan daarvoor dienst doen. Besmet gereedschap kan, voorzoover

het effen en glad is, goed worden schoongemaakt ; om ook

moeilijker schoon te maken hoekjes van gereedschap te ontsmet-

ten, kan onderdompeling in heet water aan te bevelen zijn.

Stellingen en zolders moeten herhaaldelijk worden ontsmet

en schoongemaakt, zoodat er geen bollenresten of zand op achter-

blijft. Om ook het zand tusschen naden en kieren te ontsmetten,

kan alweer kokend water dienst doen. Het gebruik van sterk

ontsmettende vloeistoffen, zooals carbolineum, carbolzuur, enz.,

heeft het nadeel kostbaarder te zijn, het dringt minder goed

overal door, doodt de aaltjes niet zoo snel als heet water, en
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moet vaak worden gevolgd door nawasschen met water, wil

men gevrywaard wezen voor latere beschadiging van de bollen,

die men dan op de stellingen zal gaan brengen. —
28. Physiologische studien bij zwammen. Onder den titel

^Studies in the physiology of fungi" VI—X komen in de

„Annal8 of the Missouri Botanical Garden", 6, 1919, een viertal

studies voor, die alle in meerdere of mindere mate voor de

phytopathologie van belang zijn. E6ne studie is die van H.
ScHMiTZ over de beteekenis van bacterien voor de cellulose-

fermentatie, speciaal in betrekking tot de aantasting van hout

door fungi. Schmitz komt tot de conclusie, dat cellulose-op-

lossende bacterien geen belangrijke rol spelen bij de vermolming
van het hout, dat door draadzwammen is aangetast. —
2bller, Schmitz en Duqqar geven eene verhandeling over

den groei van houtaantastende zwammen in vloeibare midden-

stoffen. — Zeller en Schmitz publiceeren een onderzoek

omtrent ,,gemengde kulturen" („mixed cultures"). Zij kweekten
een aantal zwammen {Lenzites vialis, Merulius lacrymans,

Daedalea quercina, Trametes peckii, Polyporus lucidus, ver-

schillende Aspergillus-sooTten, enz. enz.) in gemengde kulturen

op agar-platen. Er kon worden vastgesteld dat eene zwam
eene sterke neiging vertoont om weg te groeien van de plaats,

waar deze zelfde zwam een tijd lang leefde; en dat deze neiging

grooter is dan die om te groeien naar eene plaats, waar zich veel

voedsel bevindt.

Schmitz en Zeller publiceeren een onderzoek over de
enzymwerking van Armillaria indlea, Daedalia conjragosa en
Polyporus lucidus.

29. De aardappelwratziekte in Amerika. Hierover is eene
publicatie van G. R. Lyman verschenen (U. S. Agric. Dept.

Circ. Ill, 1920), bevattende een overzicht van de onderzoe-

kingen van dit Departement en van het Pennsylvania Experi-

ment Station betreffende de verbreiding in Amerika van de

door Chrysophlyctis endobiotica veroorzaakte wratziekte der

aardappelen. Het is gebleken dat de wratziekte in Amerika
tot dusver uitsluitend werd waargenomen in eene uitgestrekte

streek in het anthracietmijngebied in het Westen van Penn-
sylvania, in zes dorpen in het bitumineus gedeelte van Westelijk

Pennsylvania, alsmede in een mijnwerkersdorp en een hout-

zaagmolenstreek van het Noorden van West-Virginia.— Het zij

mij vergund, hierbij op te merken, dat de wratziekte in Groot-
Brittannie in hoofdzaak beperkt is tot die streken, waar vele

fabrieksarbeiders dicht bijeen wonen, die een niet al te groot

lapje gronds te hunner beschikking hebben ; welk lapje gronds
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dan hoofdzakelijk dient voor den verbouw van de voor de huis-
houding benoodigde aardappelen en groenten. Op zulke
lapjes grond Avorden soms jaren achter elkaar zonder eenige
vruchtwisseling of althans met zeer onvoldoende vruchtwisse-
ling, aardappelen geteeld: eene omstandigheid, die uitteraard
de vermeerdering van eventueel in den grond levende aardappel-
parasieten moet in de hand werken. Gelijksoortige opmerkingen
kan men maken bmtrent het voorkomen van de wratzielcte
in het Westphaalsche en Rijnlandsche Industriegebied, en even-
eens van de perceelen, waar in Nederland (prov. Groningen)
de wratziekte van de aardappels wordt aangetroffen (zie biz.

8 van dezen jaargang). Waar deze ziekte in Pennsylvania en
West Virginia voorkomt, schijnt het ook te wezen op plaatsen,

waar vele mijnarbeiders wonen, die hunne aardappels zelven
verbouwen op kleine lapjes grond, waar uitteraard weinig
vruchtmsseling voorkomt. —

30. Een nieuwe voedsterplant van de zwam der aardappelwrat-
ziekte. L. O. Kunkel en C. H. Orton hebben (U. S. Dept.
Agriculture, Circ. HI, 1920) eene mededeeling gedaan omtrent
het voorkomen van de aardappelwratziekte bij t-omaten. Zij

deelen mee. dat deze ziekte in Europa, behalve bij den aardappel,

ook is waargenomen bij de zwarte nachtschade en het bitter-

zoet {Solarium nigrum en Solanum dulcamara). Den sehrijvers

gelukte het. verschillende varieteiten van tomaten met de zwam
der aardappelwratziekte kunstmatig te besmetten. De wratten,

door de Chrysofhlyctis endobiotica bij tomaten teweeggebracht,

waren harder en minder sappig dan die bij de aardappelen.

De wratten op de wortels waren klein, die op den stam aan-

merkelijk grooter. Bij sommige tomatenvarieteiten gelukte de
infectie niet. —

31. De grauwe veldslak (Agriolimax agrestis L.). A. L. Lovett
en A. B. Black geven in ,.Oregon State Bulletin 170 (1920)"

eene studie over slakken, waarbij inzonderheid de grauwe veld-

slak uitvoerig behandeld wordt: de soort van slak, welke ook

in Westelijk Oregon- de meest algemeene en meest schadelijke

soort is. Omtrent de leefwijze der slakken en omtrent de door

deze dieren veroorzaakte schade lezen wij in deze verhandeling

geen nieuws van eenige beteekenis.

Wat aangaat de bestrijdingsmiddelen wil ik hetgeen men
daaromtrent in onze in Nederland gebruikelijke werkjes vindt,

hier niet ter sprake brengen, maar wel de volgende middelen, die

speciaal in W^estelijk Oregon goede resultaten opleverden, terwij I

— naar de sehrijvers meedeelen — vele van de middelen, die

als insectieiden algemeen gebruikelijk zijn, tegen slakken niet
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baatten. Bordeauxsche pap en poeder voor Bordeauxsche

(Bourgondische ?) pap iu drogen toestand bleken een uitstekend

voorbehoedmiddel tegen slakkensohade te zijn. Calcium-arsenaat,

als „poi8on bait" gebruikt, werd door de slakken gretig opge-

nomen en bleek voor deze dieren in hooge mate vergiftig te

wezen. Het beste resultaat kreeg men als men de aanwending

van Bordeauxsche pap met die van een .,poison bait" (samenge-

steld uit salade en calciumarsenaat) combmeerde. —
32. Over het verband, dat er bij de tomaat bestaat tusschen

de grootte der vrucht en het weerstandbiedend vermogen tegen

Macrosporium-aantasting. In het „Americ. Journal of Botany,"

Vll (1920), nr. 2, biz. 78—82, komt een artikel over dit onder-

werp voor van de hand van J. Rosenbaum en C. E. Sando.
Deze onderzoekers toonen aan dat gedurende de ontwikkeling

van de tomatenvrucht, de dikte van de cuticula toeneemt met
den ouderdom van de vrucht. En daarmee hangt, volgens hen,

weei" de vatbaarheid van deze voor de Macrosporium-a,a,nta,fiting,

of liever voor aantasting door zwammen in 't algemeen, samen.

Jonge vruchten worden dan ook zeer gemakkelijk geinfecteerd

:

hoe ouder zij worden, des te moeilijker gaat het, althans wanneer
de vruchten niet raechanisch zijn beschadigd. —

33. Invloed van lage temperaturen op de wortels van appel-

zaailingen. In de „Wisconsin Station Bulletin nr. 319" (1920)

worden op biz. 26—38 een aantal onderzoekingen op 't gebied

van de ziektenkunde der planten in 't kort besproken. Ik vermeld
daarvan alleen maar de onderzoekingen van G. F. Potter over

den invloed van lage temperaturen op de wortels van appel-

zaailingen. Het bleek dat het voor de wortels niet van zoo over-

groote beteekenis was, of de lage temperatuur langeren of korte-

ren tijd aanhield; het komt in de eerste plaats aan op de mini-

mumtemperatuur, die bereikt wordt. Interessant was het verder
dat de proefnemingen leerden: dat niet het cambium het eerst

door eene bepaalde lage temperatuur wordt beschadigd. Bij

daling der temperatuur worden eerst de jongste vlak bij het

cambium gelegen xyleem- (hout-)elementen beschadigd; bij

verdere daling der temperatuur worden de jonge phloeem-
(-ba8t)elementen bruin gekleurd; en eerst wanneer de tempera-
tuur nog lager daalde, bleek ook het cambium te worden
beschadigd. —

J. RiTZEMA Bos.
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34. Een groote vooruitgang in de bestrijding van schadelijke

organismen. Onder dezen titel komt in de ,,Deutsche Obstbau-
zeitung' van 1 April 1921 een artikel voor van den op 't gebied
van de toegepaste insektenkunde zoozeer bekenden Prof. Dr.
Karl Eschekich te Miinchen. Zooals bekend is, worden ver-

schillende arsenicumhoudende middelen veel gebruikt tot be-

strijding van de meest verschillende insekten met bijtende

monddeelen, zooals kevers en rupsen. Parijsch of Schwein-
furter groen, uraniagroen, loodarsenaat zijn de arsenicumhou-

dende vergiften, die het meest in zwang zijn. In Amerika is in

den laatsten tijd naast loodarsenaat ook het calciumarsenaat

meer en meer in gebruik gekomen. (Men zie hierover nr. 5

van „Korte Aanteekeningen op Plantenziektenkundig gebied"

op biz. 24 van dezen jaargang). In Europa wordt meer
gebruik gemaakt van Parijsch of Schweinfurter groen en van
uraniagroen. Het laatste heeft het voordeel, dat het een prae-

paraat is, 't welk uitsluitend voor het gebruik als insecticide

wordt bereid, en daarom het noodige gehalte aan arsenicum

bevat, wat met Parijsch of Schweinfurter groen, dat eigenlijk

een verfstof is, niet altijd het geval is; ook is het fijner dan
laatstgenoemde stof, zoodat het niet zoo spoedig in den pulveri-

sateur bezinkt. (Men zie hierover: Ritzema Bos en Schoevers,

„Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", deel II,

4e druk, bl. 54, 55.) Maar ook het uraniagroen heeft zijne na-

deelen. Het heeft de substantie van fijn stof, wat lastig is bij

de verpakking en de verzending en ook bij de aanwending in
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de prakt^jk. Ook is Jiet noodig, zoowel by het gebruik van uraniay;

groen als bij dat van Parysch groen, als mengmiddel geen water

te gebruiken maar kalkwater met minstens 1 procent kalk;

deze toevoeging van kalk is noodig om zekerheid te hebben dat

de ^bladeren niet door de bespuiting worden beschadigd. Nu
lykt het wel heel gemakkelijk, eene 1 procentige kalkoplossing

te maken; maar voor den kleinen man gaat dit niet altijd zoo

gemakkelijk. Vooreerst kan men niet in elk dorp gemakkelijk

kalk (Oalciumhydroxyde) krijgen, als men deze stof noodig heeft;

en verder is het afwegen van de vereischte hoeveelheid daarvan

voor den kleinen man eenigszins omslachtig,

Daarom wijst Escherich op een nieuw praeparaat van

Dr. A. Mai en de firma Aug. Elhardt Sohne, Chemische

Fabrik, Kempen (AUgau). By de bereiding van dat praeparaat

hebben de uitvinders zich ten doel gesteld: 1. het uraniagroen

te brengen in eenen vorm, die meer handig is in het gebruik,

2. de bijvoeging van kalk onnoodig te maken, 3. het vermogen
van het arsenicumhoudende middel om in de vloeistof te blijven

zweven, grooter te maken. Escherich kan op grond van door

hem genomen proeven verzekeren, dat het door de uitvinders

gestelde probleem vrijwel op ideale wijze door hen is opgelost.

Bovengenoemde firma brengt het middel in den handel in

plakken, die ongeveer den vorm en de grootte hebben van de

chocoladeplakken, welke men in Duitschland nog veel, maar hier

te lande weinig meer ziet, daar bij ons de plakken chocolade vrij

algemeen door het poedervormige cacao vervangen zijn. ledere

plak is door overlangsche groeven in 5 reepen ingedeeld, waarvan
elke reep juist genoeg is voor eene hoeveelheid van 20 Liter

sproeivloeistof . ledere reep is door een dwarsgroef weer in tweeen
verdeeld, zoodat men gemakkelijk een stukje kan nemen,
genoeg voor 10 Liter vloeistof. Men behoeft dus het middel niet

meer af te wegen; men kan een stukje afbreken, dat juist

groot genoeg is voor die hoeveelheid vloeistof, welke men
wil verspuiten.

De bovenbedoelde plakken bevatten, behalve het arsenicum-
houdende middel, ook de stof, die het eventueel aanwezige
vrije, in water oplosbare arsenigzuur neutraliseert ; toevoeging
van kalk bij de mengvloeistof is dus overbodig. Volgens proeven,
door Escherich genomen, beschadigt het middel zelfs de teerste

plantendeelen niet, wanneer men er de dubbele hoeveelheid
van neemt, die gebruikelijk is.

Ook blijven de werkzame stoffen van het praeparaat ongeveer
10 maal zoo lang in de vloeistof zweven als in de sproeivloeistof,

die op de gebniikelijke wijze met uraniagroen en kalkmelk
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wordt bereid. Daardoor blijven de giftige bestanddeelen in 't

algemeen wel zoo lang zwevend als de bespuiting duurt : in ieder
geval is schudden van den pulverisateur of roeren van den
inhoud zelden noodig.

EscHERiCH verwacht, dat ten gevolge van de' uitvinding
van bet bovenbeschreven sproeimiddel het gebruik van arseni-

cumhoudende bestrijdingsmiddelen van insekten met bijtende
monddeelen zeer zal toenemen, — Hij schrijft dat men het best
doet, de plakken sproeimiddel te bestellen bij de ,,Deutsche
Obstgesellschaft in Eisenach." —

35. Bijdrage tot de kennis van de leefwijze van den winter-
vlinder. In de „Monats8chrift fiir Obst-, Wein- und Gartenbau
der Provinz Sachsen" van 1920 komt een artikel voor van
Stoffert en in de ,,Deutsche Obstbauzeitung" van 1 April

1921 een artikel van P. Heydemann, waarin eene mededeeling
wordt gedaan omtrent de leefwijze van den gewonen winter-

vlinder, die ook voor de praktijk van belang is. Het blijkt nl.

soms voor te komen, dat het op een boomstam zittende wijfje

door het met haar in paring zijnde mannetje in de vlucht

wordt opgenomen en zoo naar de kroon van den boom wordt
gedragen, waar het wijfje dan hare eieren kan deponeeren.

Kegel is dat niet; gewoonlijk wordt het wijfje door het mannetje
voor de paring opgezocht, maar neemt dit laatste het met hem in

paring zijnde wijfje niet in de vlucht mee: het wijfje heeft vrij

lange, krachtige pooten en beweegt zich daarmee na d^ paring

vrij snel naar de twijgjes, waaraan zij hare eitjes afzet. Het
feit echter, dat het mannetje toch soms het wijfje wel met zich

in de vlucht meeneemt, is oorzaak, dat men ook in boomgaarden,
waar men trouw lijmbanden aanlegt, en deze onberispelijk om
de stammen bevestigt, toch nooit geheel de wintervlinderplaag

kwijtraakt. Juist door de groote huwelijksreizen, die soms het

mannetje met het wijfje onderneemt, kan het insekt zich over

grootere afstanden verbreiden bij v. van den eenen boomgaard
naar den anderen. Maar mogen de lijmbanden ook al geen

afdoend middel zijn om de wintervlinderplaag kwijt te raken,

zij zijn toch een uitstekend middel om haar in sterke mate

te temperen; want verreweg het grootste gedeelte van de vrou-

welijke vlinders blijft bij hare nachtelijke tochten tegen de stam-

men op aan de lijmbanden vastkleven; en zulks geschiedt ook

met een zeer groot aantal mannetjes, dat de omhoog kruipende

wijfjes omzwermt.
36. Vergiftigheid van bariumcarbonaat voor ratten. Dit onder-

werp wordt door E. W. Schwarze behandeld in „U. S. Dept.

Agr. Bulletin 915" (1920). De hoeveelheid bariumverbindingen,
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waarvan eefi rat doodgtot, bedraagt berekend per kilogram

Uohaamsgewicht

:

bariumchloride, onderhuidsch ingespoten 45—89 mg,

bariumchloride, in de maag gebracht 350-—535 mg.

bariumcarbonaat, door den mond opgenomen 630—750 mg.

Katten zijn voor onderhuidsche inspuiting van barium-

verbindingen ongeveer even gevoeiig als konijnen, kippen en

duiven, maar zij bezitten slechts ^ van de gevoeligheid van
honden en katten. Wanneer de bariumverbindingen door den

mond worden toegediend, dan is de rat daarvoor het minst

gcavoelig van al de verschillende zoogdieren, waarmee proeven

werden genomen ; echter is de hoeveelheid, welke dit dier ervan

noodig heeft, toch altijd gering wegens zijn gering lichaams-

gewicht. —
37. De kringerigheid der aardappelen. In „De Veldbode" van

23 April 1921 geeft de heer M. van den Broek te Boxtel een

overzicht van de resultaten van een proefveld van den Rijks-

landbouwconsulent voor Gelderland, dienende om de omstandig-

heden vast te stellen van welke het optreden van de kringerig-

heid der aardappelen afhangt. (Zie over deze ziekte o.a. „Tijd-

schrift over Plantenziekten", 26e jaargang, 1920, biz. 13.)

Omtrent de oorzaak van de kringerigheid, kranzigheid of vlek-

kerigheid is men nog geheel in het onzekere. Ook omtrent de fac-

toren, die dit verschijnsel helpen in het aanzijn roepen, verkeert

men nog in twijfel. Hier te lande werd de ervaring opgedaan,
dat het meer voorkomt op zwaar met stalmest bemesten vrucht-

baren zand- en humusgrond dan op kleigrond; een rijk kalk-

gehalte van den' bodem zou het gevaar voor kringerigheid

geringer maken, waartegenover echter staat, dat het gevaar
voor het optreden van schurft er beslist grooter door wordt. —
Prof. SoRAUER heeft ook de ervaring opgedaan, dat bepaalde
aardappelen bij eene sterke stalmestbemesting in hooge mate
kringerig worden, terwijl zij deze ziekte slechts weinig vertoon-

den bij de bemesting uitsluitend met kunstmest.
Het proefveld van den Rijkslandbouwconsulent voor Gelder-

land werd aangelegd op zandgrond bij Rhenen; de bedoeling
was na te gaan, of het gebruik van uitsluitend kunstmest en
uitsluitend stalmest de kringerigheid verschillend beinvloedde.
Bovendien werd nog onderzocht de werking van een overmaat
patentkali naast stalmest en naast kunstmest. Kalk werd wegge-
laten, omdat dit de schurft bevordert.
Het proefveld lag op grond, die in de omgeving bekend staat

a s zeer kringerige aardappelen te leveren. Het bestond uit

vier perceeltjes van 1 Are met paraflelveldjes. Perceel 1 ontving
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uitsluitend stalmest naar plaatselijk gebruik, perceel 2 dezelfde
hoeveelhmd stalmest en 26 K.G. patentkali per Are, perceel 3

uitsluitend kunstmest n.l. 8 K.G. patentkali, 5 K.G. super-
phosphaat en 3 K.G. zwavelzuren ammoniak en perceel 4 dezelfde
hoeveelheid kunstmest maar bovendien nog 26 K.G. patentkali
per Are. Op 8 April 1920 werd de stalmest ondergespit, daarna
de kunstmest, behalve zwavelzure ammoniak ingeegd. De laatste

werd op 10 Mei als overmest gegeven. Het pootgoed van de
Roode Star werd betrokken uit Friesland van een te velde
goedgekeurd gewas.

Gedurende den groei vertoonden de perceelen geen waarneem-
baar verschil. In het laatst van September werd gerooid.

Ten einde de mate der kringerigheid te bepalen werden per
Are voetstoots 25 knollen door midden gesneden en nauwkeurig
onderzocht. Aangezien de praktijk meent, dat de ziekte alleenin

de grootere en vooral in eenigszins in vorm van het normale
afwijkende knollen optreedt, werd eerst nagegaan, of het kriel

ook was aangetast. Dit bleek niet het geval te zijn, zoodat alleen

poters en groote knollen verder werden onderzocht. Het resul-

taat was:

Bemesting
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dit veldje op eigen initiatief bemest met 6 K.G. 20 % kalizout,

2 K.G. Thomasslakkenmeel en een ruime hoeveelheid kalk-

mergel. Stikstof werd niet gegeven, De opbrengst was 150 H.L.

per H.A. terwijl het onderzoek naar de kringerigheid leerde dat

68 % niet, 20 % zwak en 12 % sterk waren aangetast. Het

pOfeeel stierf ontydig vroeg af en leverde zeer schurftige aard-

appelen. —
38. Onderzoekingen en waarnemingen betreffende den meikever.

M. De coppet heeft een uitgebreid werk gepubliceerd, getiteld

.,Le Hanneton, Biologic, Apparation, Destruction. Un siecle de

lutte organisee dans le Canton de Ziirich. Experiences recentes."

Payot et Cie., Lausanne et Geneve, 1920. Eene beknopte be-

spreking van dit belangryke werk, naar aanleiding van een

overzioht daarvan in de „Mitteilungen der Deutschen Landwirt-

schaft-Gesellschaft" Stiick 18, 1921. 30 April, moge hier volgen.

De schrijver, opperboschbouwinspecteur bij het Departement
van Binnenlandsche Zaken in Zwitserland, heeft in dat boek alles

samengevoegd, wat hij door zijne eigen veeljarige waarnemingen
is te weten gekomen, wat door de studien van den Zwitserschen

entomoloog 0. Heer is bekend geworden, en wat er gedurende
70 jaren over meikeverplagen is opgeteekend geworden in het

Kanton Zurich. Uit de waarnemingen, zoo lange jaren in dit

Kanton gedaan, volgt dat de duur der generatie niet staat onder

den invloed van de temperatuur, welke er in eene zekere periode

heerscht, maar dat in iedere streek een bepaalde ontwikkelings-

duur heerscht, zoodat daar de meikeverjaren altijd met dezelfde

tusschenruimten terug keeren. Bijkans in geheel Zwitserland

duurt elke generatie drie jaren, welke De coppet voor den
normalen duur eener generatie aanziet. Eene vierjarige ontwikke-
lingsperiode komt slechts in enkele zeer hoog gelegen Alpendalen
voor; zij is — volgens de veronderstelling van den schrijver —
daac ontstaan tengevolge van de korte vegetatieperiode, welke
in zoodanige streken heerscht. Temperatuurschommelingen
kunnen, volgens De coppet, alleen maar invloed hebben op de
sterkte van de vlucht : aanhoudende vochtigheid en koude ge-

durende den vliegtijd hindert bij het uitvliegen, bij de paring en
het eierenleggen, waarvan een verminderen van het aantal kevers
in het eerstvolgende keverjaar het gevolg is. De toestand van
den bodem heeft evenmin invloed op den duur der ontwikkeling
maar alleen op de plaatselijke verbreiding en op het aantal,

waarin de kevers optreden. Het gunstigst voor de ontwikkeling
der engerlingen is droog, vruchtbaar land, terwijl zoowel moeras-
sige als zeer hoog gelegene streken en ook dichte boschbestanden,
wa>ar de bodem vochtig en koud blijft, den engerlingen weinig
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gelegenheid voor hare ontwikkeling bieden. Daarentegen zijn

de engerlingen, volgens De coppet, tegen voorbijgaande koude
en nattigheid, zelfs tegen overstroomingen, vrijwel beschermd,
doordat zij onder den grond leven en onder ongunstige omstan-
digheden dieper in den bodem kunnen wegkruipen. — In twee
hoofdstukken worden de vliegjaren der meikevers in het Kanton
Ziirich uitvoerig behandeld, en worden de drie in de verschillende

streken van Zwitserland voorkomende vliegjaren besproken,
welke vliegjaren naar hunne hoofdverbreidingsgebieden de
Berner-, Baseler- en Urner vliegjaren worden genoemd. Ver-

der wordt de voorbeeldige Zwitsersche organisatie van de
berichtgeving van 't optreden der kevers en van hunne bestrij-

ding behandeld. In iedere gemeente zijn de inwoners verplicht,

in vliegjaren een bepaald aantal liters meikevers te verzamelen
(met premien voor vlijtig verzamelen en straffen voor verzuim),

en een formulier met nauwkeurige opgave van de verzamelde
hoeveelheden in te vullen. Ook de politieambtenaren, die toezicht

houden op het inzamelen, moeten berichten indienen omtrent

tijd en omvang van de vlucht en omtrent het weer gedurende

den vliegtijd. Door deze sedert 1867 stelselmatig voortgezette

aanteekeningen is het mogelijk, de keverjaren in iedere gemeente

te voorspellen, en dus ook eene geschikte bestrijding voor te

bereiden.

Vervolgens worden bestrijdingsmiddelen, tegen kevers en tegen

engerlingen aan te wenden, op grond van eigen proefnemingen

van den schrijver besproken. Door eene bedekking van den

bodem met teerstof of met takkebossen kunnen de wijfjes

eenigermate worden verhinderd, hare eieren op bepaalde

plaatsen te leggen. Het beste middel tegen de engerlingen is

zwavelkoolstof, welke stof, in kleine hoeveelheden toegepast,

bovendien een gunstigen invloed op de vruchtbaarheid van den

grond bleek te hebben. — De verdelging der kevers moet ge-

schieden door vlijtig wegvangen. Dit vangen moet gedurende

het geheele verloop van den vliegtijd worden voortgezet;

men mag er niet na een paar weken mee uitscheiden, want zelfs

in Juli zijn er nog wijfjes, die eieren gaan leggen.

Volgens Dr. H. Sachtleben te Dahlem, die in de „Mitteilun-

gen der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft" een referaat

van De coppet's werk leverde, heeft Zweigelt ook in Neder-

Oostenrijk de vliegjaren der meikevers nauwkeurig vastgesteld.

Ik hoop later, in een afzonderlijk artikel, de ervaringen van

De coppet te vergelijken met die, welke in Nederland zijn

gedaan. —
J. Ritzema Bos.
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SOLBAR.

De firma H,ulshoff & Co. te Utrecht, zendt mij bijgaand

artikeltje, met het verzoek, het op te nemen in bet „Tijd-

schrift oyer Plautenziekten." Ik voldoe gaarne aan dit vety^

zoek, en raad belanghebbenden aan, eens proeven met Solbar

te nemen. Ik zelf heb daaromtrent geen ervaring. — Voor
mededeeling van de resultaten der eventueel genomen pioeven

houd ik mij aanbevolen.

„Voor de besproeiing van vruchtboomen en struiken, tot be-

strijding van de verschiUende schadelijke zwammen en insek-

ten, zooals meeldauw, schurft, schildluizen, rupsen en de

kruis- of doornbessenstruiken enz., werd tot nu toe heel veel

Californische pap gebruikt. De vervaardiging hiervan moet,

ala zij doeltrenend wil zijn, geschieden met zorgvuldige inacht-

neming der, in de betreffende leerboeken, aangegeven voor-

schriften. Door den tijdroovenden arbeid en het omslachtige

onderzoek der concentraties werd de Californische pap, voor

zoover verkrijgbaar, dikwijls in een, voor het gebruik gereed

zijnden toestand betrokken. Hierdoor ontstond evenwel weer
het nadeel der zeer belangrijke kosten voor vracht en de be-

noodigde vaten. In den laatsten tijd is onder den naam
Solbar een poedervormig bestrijdingsmiddel in den handel,

hetwelk, door het eenvoudig in een zekere hoeveelheid water
op te lossen, een direct bruikbare vloeistof om te sproeien

oplevert. In den zomer gebruikt men eene 1 o/g-ige, in den
winter eene 5 °/o-ige Solbar-oplossing. Tegenover de Califor-

nische pap biedt Solbar de groote voordeelen van gemakke-
lijke en eenvoudige bereiding, belangrijke kostenbesparing
voor transport en vaten, terwijl het, ook voor teere planten,

onschadelijk is."

J. RiTZEMA Bos.



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zeven-en-twintigste Jaargang — ge Aflevering — September 1921

MEDEDEELING VAN DEN PENNINGMEESTER.

Op 15 Augustus j.l. werd mij door een onzer Donateurs toe-

gezonden een cheque groot f 100.— voor de Nederlandsche

Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Vereeniging. De
geachte schenker van deze belangrijke som wenscht oubekend

te blijven, en ik moet natuurlijk zijnen wil eerbiedigen. Toch is

het mij eene behoefte hem hier hartelijken dank te betuigen

voor dit zeer welkom bewijs van sympathie voor onze Ver-

eeniging. Moge zijn voorbeeld tot navolging opwekken!

Dieren, Huize „De Peppel". Dr. H. J. Calkoen.

MEDEDEELING VAN DEN REDACTEUR.

Als Bijlage wordt bij deze aflevering gevoegd het begin van

de Inhoudsopgave der eerste 25 jaargangen van het „Tijdschrift

over Plantenziekten." In eene latere aflevering zal het vervolg

van deze Inhoudsopgave en verder een Alphabetisch Register

op deze 25 jaargangen worden opgenomen. Natuurlijk zijn

Inhoudsopgave en Register afzonderlijk gepagineerd. Zij moeten

dan 00k niet worden ingenaaid, resp. worden ingebonden bij

de afleveringen, waarbij zij het licht zien; er zal een afzonderlijke

omslag voor worden verschaft. Bij het innaaien of inbinden

kunnen zij worden afgesneden op het formaat van de eerste

25 jaargangen.
J. RiTZEMA Bos.
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DE VEENMOL.

B\j het bestudeeren der natuiir laten we ons in den regel te

veel leiden door handboeken. Dit heeft zijn voordeelige zijde

voor examens, wanneer het ons slechts te doen is, cm in een mini-

mum van tijd een maximum van begrippen op te nemen. Voor

een rustige en degelijke studie moeten we ons echter op het

vrije onderzook toeleggen. Hierdoor dienen we de praktische

wetenschap en komen daarbij soms tot de overtuiging, dat

we door de leer- en handboeken op enkele punten verkeerd

ingelicht waren. Moeten we dan alle leerboeken op natuur-

historisch gebied overboord gooien? Dit zij verre; wij moeten

ons voordeel doen met wat anderen voor ons vonden, maar wij

moeten critisch lezen, zelf waarnemen en leeren zeer voor-

zichtig zijn, waar het hypothesen betreft.

Ik was in de gelegenheid den veenmol van nabij te leeren

kennen en kwam daarbij tot de conclusie, dat vele leerboeken

en periodieken maar getrouw voortgaan met onwaarschijnlijk-

heden en onjuistheden te debiteeren of na te schrijven. Op
verzoek van den WelEd. HoogGel. Heer Prof. J. Ritzema Bos
wil ik een en ander omtrent mijne bevindingen betreffende den
veenmol meedeelen, hoewel er nog veel duistere punten in de

leefwijze van dit interessante dier blijven bestaan. Mocht iemand
andere waarnemingen en ontdekkingen gedaan bebben, dan
zal hij wel zoo beleefd zijn deze in het belang der wetenschap

ook in dit tijdschrift te publiceeren.

De veenmol komt het meest voor in of nabij veenachtige

gronden, waar het veen door de cultuur met andere grondsoorten

vermengd is. Ook in humusrijke tuinen, broeibakken, waren-

huizen en kassen, waar de mol verbannen is, wordt de veenmol
soms een ware plaag. Omdat hij evenals de mol vele onderaard-

sche gangen graaft, is de naam „veenmol" niet slecht gekozen.

Ook op kleigronden, waaronder veel „derrie" zit, komt hij menig-
vuldig voor, vooral als die derrielaag ondiep zit en eenigszins

door de bouwvoor heen gewerkt is.

De veenmol behoort tot de orde der Rechtvleugelige insecten

en heeft alzoo bijtende monddeelen, twee paar vleugels en een

onvolkomen gedaanteverwisseling. Deze orde wordt verdeeld in

loopemle en^/wmgren^/eRechtvleugeligen; tot de laatste groep be-

hoort o.a. de veenmol. Alle springende Rechtvleugeligen hebben
flink ontwikkelde dijen aan de achterpooten, waardoor ze in

staatzijn sprongen te maken (sprinkhaan en krekel). De veenmol
wordt wel in de ondergroep der gravende Rechtvleugeligen
gebracht, en is in elk geval nauw verwant aan de krekels.
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Evenals de mol heeft hij llink ontwikkelde, eenigszins schop-
vormige voorpooten, die hem in staat stellen, zijn onderaardsche
gangen te graven. De scheen der voorpooten is scherp getand.
Met deze scheen en de dij knipt hij de plantenwortels door, die
hem bij het graven in den weg komen. Hij vliegt zelden. Op het
land heb ik hem nooit vliegende aangetroffen. Eenmaal had ik
enkele dieren mee naar huis genomen. Deze waren uitgebroken
en toen ik 's avonds bij de lamp zat te werken vloog er een een
paar malen in groote kringen door de kamer, als wilde hij dit

onvrije oord ontvluchten. Als het dier niet vliegt, liggen de
vliezige, sterk geaderde ondervleugels waaiervormig opge-
vouwen onder de kleine, leerachtige bovenvleugels. De veenmol
heeft een donkerbruine kleur en een vreeswekkend of dreio-end

uiterlijk. Aan het aantal ringen van het achterlijf kan men
vermoedelijk het geslacht onderscheiden. De veenmol (het wijfje)

maakt een vrij groot kogelvormig nest. Hoe dit geschiedt, weet
ik niet. Sommige schrijvers beweren, dat de aarde samengedrukt
wordt tot een harden wand. Ik vermoed echter, dat de veenmol
kleefstof gebruikt om de losse zanddeeltjes te binden. Bovendien
is de holte te groot om door zoo'n drukkerij gevormd te worden.
Het lichaam van den veenmol meet slechts 5 c.M. en we hebben
nesten opgehaald, waarvan de inwendige ruimte 9 a 10 c.M.

mat. In dat nest legt het wijfje bij tusschenpoozen van af Mei
tot half Augustus heel veel eieren; vermoedelijk wel 2 a 300.

D(5 eieren hebben de grootte van een raapzaadkorrel en een

donkere, glazige kleur. Na i 4 weken komen de jongen uit,

die al lets op een volwassen veenmol gelijken. In zoo'n nest

vinden we vaak eieren en jongen van verschillende grootte,

waa-rbij meerdere exemplaren, die waarschijnlijk^aljeene ver-

velling ondergaan hebben.

Meestal treffen we bij zoo'n kolonie een moederdier aan, dat

de wacht schijnt te houden bij eieren en kroost.

Om de nesten op te sporen kunnen we een rit volgen tot een

plaats, waar e^n cirkelvormige gang is. Heel dikwijls ligt deze

iets dieper dan de gewone rit. Soms ook vinden we twee van

die ringvormige gangen op verschillende diepte. Beide ringen

loopen echter op een zelfde rit uit, die met de opening van het

nest in verbinding staat. Het nest heeft steeds'maar een opening

(vgl. moUenest). Op begroeide velden treffen we vaakjcirkel-

vormige plekken aan|ter grootte van |^ M*., waar de planten

verwelken of kwijnen. Zulke^plekjes'verraden dan de aanwezig-

heid van een nest. Juist in het midden, ter diepte van +1 d.M.,

bevindt zich het nest.

Van de le, 2e en 3e vervelling voor den winter geloof ik niets.
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Dit jaar heb ik er in Juni gevangen waarvan de vleugelstompjes

te zien waren. In Augustus en September vond ik vroeger jaren

eieren en ook jongen in verschillende stadia van groei. Zoer

waarschijnlijk zal een goed deel van dat kleine grut door najaars-

regens en winterkoude bezwijken; misschien wel alles wat de

zgn. 4e vervelling nog niet had doorgemaakt. Ook sterven niet

alle volwassen veenmoUen in het najaar. Bij liet delven van

slooten en andere grondwerken vonden de arbeiders in Februari

gevleugelde exemplaren. Deze overwinterden dus blijkbaar als

volkomen insect. Of nu alle veenmollen in gunstige omstandig-

heden als volwassen insect overwinteren, en of een zelfde vol-

komen insect meerdere winters kan doormaken, daaromtrent

zou men een interessante proef kunnen nemen, die toch al

weer niet geheel betrouwbaar zou zijn, waar ze van de natuur

raoet afwijken.

Als de veenmol talrijk voorkomt, kan hij enorme schade

aanrichten. Ik heb boonen- en bietenveldjes gezien, die bijna

nieta opbrachten, terwijl van goede aardappelakkers de oogst

ver beneden het middelmatige bleef. Het lijkt mij toe, dat de
veenmol naast dierlijk ook plantaardig voedsel gebruikt. Ik

heb boonen opgetrokken, waarvan letterlijk alle wortels verteerd

waren, hoewel er geen bijzondere vreterij van insecten te bespeuren

was; elken dag vielen nieuwe pollen, zoodat ik moet aannemen,
dat de veenmol zich met d'e plantenwortels voedde. —
Wat de bestrijding betreft, kan men in leerboeken en perio-

dieken diverse middelen vinden aangegeven. De mol is de ge-

duchtste vijand ; op terreinen, waar de mol komt, heeft de veen-

mol afgedaan. Spaart ook de vogels, want merels, eksters,

kraaien en kippen houden een goede opruiming onder deze

vijanden . Het opnemen der nesten is eveneens een zeer goed bestrij -

dingsmiddel. Deze nesten kunnen we in een zakje mee naar huis

nemen om den inhoud onschadelijk te maken. Als er een sloot

met water in de buurt is, kunnen we het rommeltje daar
veilig in smijten. Ten slotte kunnen we ook vangkuilen maken,
door blikken bussen of potten zonder bodemgat in den grond
te graven, zoodanig, dat de bovenrand even beneden de rit

komt. De insecten vallen er bij het loopen door de ritten in, en
kunnen er niet weer uit. Als we een exemplaar in den pot hebben
(lokvink?), dan komen er in den regel meerdere op af, zoodat
het geen zeldzaamheid is, 7— 10 stuks in een pot te vinden.
Het ingraven der potten eischt eenige kennis of ervaring.

Nog vele middelen zijn er, die bij een doelmatige toei^assing

met succes bekroond zullen worden. Zoo o.a. het gieten van
olie en water in de gaten. Er zijn ook bestrij dingsmiddelen
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aangegeven, die geen vertrouwen verdieiien. Zoo heb ik in

enkele boeken gelezen, dat men de veenmollen onder hoopjes
paardemest kan lokken, waar ze voor de winterkoiide bescher-
ming zoeken. Ik zelf had er geen succes mee en ervaren tuinders
in mijne buurt al evenmin. Ook meet het een fabel zijn, dat de
veenmol zich bij voorkeur in wortelveldjes ophoudt, waar hij

dan gemakkelijk te vangen is. Slechts een enkele maal hoorde
ik ziilks door practici beweren en dan kwam het mij nog voor,
dat die bewering naar het boek rook. Want op andere plaatsen
in den eigen tiiin zag ik evenveel beschadiging als in de aan-
wezige wortelveldjes.

Tot zoover enkele grepen uit mijn onderzoek. Ik had liever

nog wat gewacht met de publicatie en geef eenvoudig de door
mij opgedane ondervinding weer. Wie onjuistheden meent te

ontdekken, of wie nauwkeuriger gegevens kan verstrekken, zal

mij en velen anderen een dienst bewijzen.

Dat het geschrevene iets moge bijdragen tot een juistere

kennis van den veenmol en tot zelfstandig onderzoek bij natuur-

wetenschappelijke vraagstukken, is de wensch van

So7neren. Aug. van Gijsel.

Berichten van den plantenziekten-
kundigen dienst. No. 42-

BESTRIJDING VAN STEENBRAND IN TARWE EN GERST.

Het nog steeds veelvuldig voorkomen van steenbrand, zoowel

in tarwe als in gerst, maakt het noodzakelijk, dat nogmaals
wordt aangegeven hoe deze ziekten bestreden moeten worden
en waarop bij de bestrijding dient te worden gelet. In de eerste

plaats is het noodzakelijk dot de landbouwers al hun zaaigraan

ontsmetten, ook dat wat afkomstig is van te velde goedgekeurde

partijen. Enkele brandaren toch kunnen een vrij groote be-

smetting van het zaaizaad te weeg brengen. — In de tweede

plaats moet de ontsmetting zelf met de pijnlijkstenauwkeurigheid

geschieden. Juist aan het minder goed werken van den ver-

bouwer bij de ontsmetting is in de meeste gevallen de onvol-

doende bestrijding toe te schrijven. Waar dit jaar op ons

proefveld door omscheppen van de tarwe met kopervitrioolop-

lossing geen brandaren voorkwamen, terwijl in het onbehandelde

veldje 39,68 % brandaren aanwezig waren, moet het ook in

de praktijk, waar zelden zulke sterk besmette partijen als

zaaizaad gebruikt worden, mogelijk zijn, deze resultaten te

bereiken.
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Voor de ontsmetting van tarwe moet gebruik gemaakt wor-

den van een 8 % oplossing van kopervitriool, waarvan per

H.L. 2^ L. onder voortdurend omscheppen van den graanhoop

wordt aangewend.

Men lost dus voor 1 H.L. tarwe 200 gram (2 ons) kopervitriool

op in 2^ L. water. Het oplossen moet geschieden in houten of

steenen vaatwerk, niet in blikken of ijzeren, omdat dit wordt

aangetast. Met het oog op gelijktijdige bestrijding van strepen-

ziekte is het aan te raden voor de gerst de oplossing aldus te

wijzigen dat men neemt \ K.G. (|pond) kopervitriool opgelost

in 3 L. water per H.L. graan. Men moet zich precies aan dit

voorschrift houden, omdat anders of een onvoldoende bestrij-

ding 6f vermindering van de kiemkracht verkregen wordt.

Het omscheppen van den graanhoop moet met zorg geschieden.

De quantiteit vloeistof, waarmee het graan bevochtigd wordt,

is gering en daarom is het noodzakelijk dat de graanhoop meer-

dere malen wordt omgezet.

AUe korrels moeten bevochtigd worden. Men dient er op te

letten dat ook de korrels, welke op den rand van den hoop
liggen, mee worden omgeschept. Dat dit niet geschiedt is een

font, die meerdere malen gemaakt wordt. De ontsmetting moet
plaats hebben op een plaats waar geen brandsporen kunnen
aanwezig zijn, dus liefst niet op den dorschvloer, tenzij deze

vooraf eerst goed is ontsmet. Beter is het de ontsmetting te

verrichteti op een plaats buiten de schuur. Om het gevaar

voor herbesmetting van het ontsmette graan te voorkomen,
mag dit niet gestort worden in dezelfde zakken als die, waar-

uit het gekomen is, tenzij ook deze zakken, b.v. door ze ge-

durende 10 minuten in kokend water te dompelen, ontsmet
zijn. Ook de zaaimachine kan een bron van herbesmetting

van het zaaizaad zijn. Wanneer er gevaar hiervoor bestaat,

moet ook deze vooraf ontsmet worden. Dit kan geschieden

door ze met kokend water te reinigen of door er eerst een

paar mud haver door te draaien. De haver neemt dan de aan-

wezige sporen mee.

Voor de ontsmetting moet gebruik gemaakt worden van
kopervitriool, dat aan den eisch voldoet: 25 % koper, zuiver-

heid 97—98 %, dus dezelfde eisch welke ook gesteld wordt
aan kopervitriool, dat gebruikt wordt ter besproeiing van de

aardappelen.

Wanneer om een of andere reden verwacht kan worden dat
de kiemkracht door een kopervitrioolbehandeling te veel

achteruitgaat, kan ook gebruik gemaakt worden van Uspulun,
maar dan in een minstens tweemaal sterkere oplossing dan de
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fabrikanten aangeven. Voor het omscheppen moet dus ge-
nomen worden een 1 % oplossing en per H.L. graan 7 a 8 L.
vloeistof.

De stnifbrand wordt door het omscheppen met een ontsmet-
tingsmiddel niet bestreden. Hiertoe is noodig de warmwater-
behandeling. Uitvoerige beschrijving hiervan is te vinden in
Mededeeling No. 4, „Steen- en stuifbrand in tarwe en
gerst."

De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en de
daaraan verbonden technische ambtenaren en controleurs,
verschaffen gaarne gratis verdere inlichtingen over de hier-

bovengenoemde ontsmettingen.

Berichten van den plantemiekten-
kundigen dienst. No. 43.

STREPENZIEKTE DER GERST.

Uit de in de laatste jaren gedane proefnemingen is gebleken,
dat de strepenziekte of doove aren ziekte op een der volgende
wijzen het best kan bestreden worden.

1°. De gerst wordt nauwkeurig omgeschept met een oplos-

sing van kopervitriool, welke verkregen wordt door ^ K.G.

(^ pond) op te lossen in 3 L. water. Deze hoeveelheid is vol-

doende voor 1 H.L. gerst.

2°. Door omscheppen met een Uspulun-opiossing ter sterkte

van minstens 1 %, waarvan per H.L. gerst 7 L. wordt aan-

gewend.
3°. Door omscheppen met een oplossing van Grermisan B 14

ter sterkte van 4 %, waarvan per H.L. gerst 3 L. wordt ge-

nomen.
Dit laatste middel heeft bij door ons genomen proeven op

sommige plaatsen uitstekende resultaten gegeven. Het is echter

noodzakelijk dat de proeven herhaald worden. Indien, wat,

naar we hopen, dit middel nog voor den uitzaai van de winter-

gerst in ons land verkrijgbaar zal zijn, raden wij den verbou-

wers aan het als proef aan te wenden naast kopervitriool of

Uspulun.

Het omscheppen van de gerst moet zeer nauwkeurig ge-

schieden, terwijl ook gezorgd moet worden, dat geen herbe-

smetting kan plaats hebben.

Zie hierover het Bericht over steenbrand in tarwe en gerst

en Mededeeling No. 23 van den Plantenziektenkundigen Dienst

,,Strepenziekte der gerst", die dezer dagen verschijnt en waarin
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een uitvoerige beschrijving der ziekte en de genomen proeven

wordt gegeven. i)

Nadere inlichtingen worden gaarne gratis verschaft door den

Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen en de daaraan

verbonden technische ambtenaars en controleurs.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTENZIEKTEN-
KUNDIG GEBIED.

(Vervolg van biz. 95.)

39. Mozaiekziekte hii]witte hon\gk\a\eT^{Melilotus alba) en hi]

roode klaver. John A. Elliott geeft in „Phytopathology„",

deel 11, No. 3, van Maart 1921, op biz. 146 een beknopt artikel

over dit onderwerp. De schrijver maakt eerst melding van eenige

vroegere waarnemingen omtrent mozaiekziekte bij verschillende

klaversoorten, tusschen 1915 en 1920 in onderscheiden Staten

van Amerika door anderen gedaan. Elliott nam in 1917 voor

't eerst de mozaiekziekte bij witte honigklaver waar op terreinen

van de Universiteit van Arkansas, waar ongeveer 50 procent

van de planten door deze ziekte waren aangetast. Het gelukte

hem, aan te toonen, dat de kwaal besmettelijk is.

In September 1919 bevond hij dat ook de gewone roode

klaver aan de mozaiekziekte lijdt. Op een proefveld van dezelfde

Universiteit waren niet minder dan 57 % van de roode klaver-

planten erdoor aangetast. De ?iektesymptomen vertoonden

zich bij dit gewas veel sterker dan bij witte honigklaver. Het
gelukte de ziekte van de laatsto klaversoort op de eerstgenoemde

te doen overgaan, maar niet om witte klaver en lucerne-

klaver (alfalfa) er mee te besmetten. Vier jaar lang werden deze

proeven herhaald, maar altijd zonder succes. Wei gelukte het

tuinbooneh ( Vicia faba) en de klaversoort Medicage arabica

te infecteeren.

Volgens Elliott komt de mozaiekziekte in Arkansas zeer

veel voor bij alle varieteiten van Vicia faba, alsmede bij de daar

veel geteelde cow peas''.

J. RiTZEMA Bos.

1) Deze Mededeeliug, die inimddels het licht heoft gezien, zal in

de volgende aflevering van dit Tijdschrift worden opgenomen.
De Redacteur.
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aangetast gerstplantje geheel afsterven en onder ongunstige

omstandigheden gaat ook een enkele maal het geheele plantje

te gronde.

De aantasting der jonge plantjes wordt door de verbou-

wers gewoonlijk over het hoofd gezien. Duidelijker treden

de ziekteverschijnselen op, wanneer de gerstplanten in de aren

beginnen te schieten. Op de bladeren ziet men dan donkere,

bruine strepen. Deze loopen steeds in de lengterichting van

het blad; een onderbreking van de streep heeft bijna niet

plaats. Aanvankelijk loopen deze strepen, waarvan er tot i 8

per ,blad kunnen voorkomen, zoo, dat ze onderling goed geschei-

den gezien kunnen wordeD, maar meer op het eind van het

groeiseizoen is het geheele blad bruin geworden en krijgt het

bovendien een gerafeld voorkomen, doordat de bladeren gaan
scheuren (plaat I).

^^'annee^ de bruine kleur in de bladeren begint op te treden,

worden de bladeren aan de basis slap en gaan min of meer langs

den Stengel hangen. Ook de bladscheede kan aangetast worden
en men bemerkt dan ook daarop de bruinachtige strepen. De
verkleuring begint van boven af. De halmknoopen zijn eveneens

bruin gekleurd. Legt men een plant vochtig, dan heeft juist op
de knoopen gemakkelijk sporenvorming plaats. Het verloop

van de aantasting is doorgaans zoo, dat wanneer een blad is

aangetast, achtereenvolgens ook de hooger geplaatste bladeren

de ziekteverschijnselen gaan vertoonen. Gewoonlijk wordt het

onderste bladeerst ziek, maar het gebeurt ook wel, dat de strepen

het eerst zichtbaar worden op een hooger geplaatst blad. Is

een plant aangetast, dan zijn alle, of bijna alle uitloopers van
deze plant ziek.

Ook op de aarontwikkeling heeft de strepenziekte grooten

invloed. In hoofdzaak kan men daarbij drie typen onderscheiden

(plaat II). Het kan zijn, dat de aar geheel uit de scheede tevoor-

schijn komt. De korrels zijn wel aanwezig, maar niet gevuld.

De naalden zijn slap en donkerder van kleur dan normaal, evenals

de kafjes. Het bovenste gedeelte van het laatste halmlid is

eveneens vaak donker bruin van kleur. Aan dit type heeft de
aantasting den naam te danken van „doove aren" ziekte. Ter-

wijl de gezonde aren bij het rijper worden van het graan gaan
hangen, steken deze doove aren, omdat ze zoo licht zijn, boven
het gezonde gewas uit. Aan deze soort aren is een aantas-

ting door de strepenziekte gemakkelijk op te merken. Ziet

men vrij veel van deze doove aren boven het gewas uitsteken,

dan kan men er zeker van zijn dat de aantasting belangrijk

is, want behalve het type der doove aren treden nog twee
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vormen op, waarvan de laatste het allermeest voorkomt.
Het tweede type nit zich aldus. Be aar begint uit de scheede

te voorschijn te komen, maar voordat ze er geheel uit is, houdt
de strekking van het bovenste halmlid op. Het kan zijn dat de
naalden nog geheel vrij komen, maar ook ziet men wel, dat de
punt van de naalden vastgehouden wordt en dat de aar zich in

den vorm van een boog gaat krommen. Van korrelvorming
komt bijna niets terecht.

De meest voorkomende vorm van aaraantasting is, dat de
aar in 't geheel niet ziohtbaar wordt. De aar blijft door de blad-

scheede omsloten. Dit type treedt zeer vaak op. Doordat geen
strekking heeft plaats gehad van het bovenste halmlid, blijven

zoodanig aangetaste planten natuurlijk veel kleiner dan gezonde.
Tegen het afrijpen van het graan zijn het vooral de planten van

het laatste type welke, doordat ze in elkaar zakken, bij een
bezichtiging van het veld moeilijk meer zijn waar te nemen.
De door strepenziekte aangetaste planten staan verspreid

tusschen de gezonde planten in. Men treft de ziekte nooit pleks-

gewijze aan. Wel ziet men op sommige gedeelten van den akker

soms een hooger percentage zieke planten dan op een ander,

maar dit verse hil in aantasting is gewoonlijk te verklaren uit

verschillen in uitwendige groeiomstandigheden. Uit het ver-

spreid voorkomen der zieke planten is op te maken, dat de

ziekte met het zaaizaad wordt overgebracht. Verspreiding van
de ziekte op het veld heeft, voor zoover bekend, niet plaats.

OORZAAK VAN DE ZIEKTE.

De oorzaak van de strepenziekte is een zwam (Helminthospo-

rium gramineum). Deze schimmel vormt een massa sporen op

de bladeren, knoopen en aren van de aangetaste planten. Deze

sporen verspreiden zich gemakkelijk en komen, hetzij tijdens

den groei of tijdens het dorschen, terecht op de gezonde korrels.

Zaait men dergelijke, besmette korrels uit, dan bestaat de kans,

dat het daaruit groeiende plantje aangetast wordt. Enkele

schrijvers vermelden ook de mogelijkheid van bloeminfectie,

dus dat er een besmetting zou kunnen plaats hebben van de

korrels tijdens den bloei van de gerst. De schimmel zou dan, even-

als die, welke den stuifbrand in tarwe en gerst veroorzaakt,

inwendig in de korrel aanwezig zijn. Zoo er al bloeminfectie

mocht bestaan, dan toch zal het percentage van dergelijk aan-

getaste korrels zeer zeker uiterst gering zijn tegenover dat van

uitwendig geinfecteerde korrels. De ondervinding bij de ont-

smetting van het graan met uitwendig werkende middelen als

kopervitriool, uspulun, enz. leert toch, dat, wanneer het zaai-
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zaad goed ontsmet wordt, de zieke planten nog slechts zeer spo-

radisch voorkomen.

De strepenziekte van de gerst wordt meermalen met een andere

gerstziekte verward, en wel met de zoogenaamde vlekkenziekte

(plaat I). Ter voorkoming van vergissingen bij het vaststellen,

met welke ziekte men te doen heeft, kunnen de volgende ver-

sehillen opgegeven worden.

Het kenmerkende van de strepenziekte is het aanwezig zijn

van, in de lengterichting van het blad verloopende, strepen;

bij de vlekkenziekte treft men vlekken van verschillende grootte

aan, welke nooit streepvormig verloopen. Tusschen de vlekken is

een afscheiding. De grootte der vlekken varieert van punten tot

enkele centimeters. Het bruin worden der vlekken treedt direct

op; men bemerkt dus niet zooals bij de strepenziekte eerst een

lichtere verkleuring van het bladgroen op de plek, waar bruin-

kleuring zal optreden. De door vlekkenziekte aangetaste blade-

ten splijten niet, krijgen dus geen gerafeld voorkomen. Ook
gaan de bladeren aan de basis niet slap hangen. De vlekkenziekte

treedt niet, zooals de strepenziekte, verspreid op, maar gewoon-
lijk zijn alle planten van een gewas minder of meer aangetast.

De vlekkenziekte verspreidt zich n.l. van plant op plant. Bij

door vlekkenziekte aangetaste planten zijn de aren normaal
ontwikkeld. Bij sterke aantasting kan de qualiteit van de korrel

minder worden, maar geheel looze of doove aren, zooals bij de

strepenziekte voorkomen, worden bij door vlekkenziekte aan-

getaste planten niet opgemerkt. Wanneer dit laatste verschil-

punt in het oog wordt gehouden, kan bijna geen vergissing

mogelijk zijn.

SCHADE.

De schade, welke de strepenziekte aanricht aan de gewassen,

loopt zeer sterk uiteen. Wanneer geen ontsmetting van het

zaaizaad wordt toegepast, kunnen er gevallen voorkomen, dat
meer dan de helft van den oogst verloren gaat door de strepen-

ziekte. In 1920ontvingen wij o.a. nog bericht, dat in de provincie

Groningen bij een landbouwer 9H.A. wintergerst was omgeploegd.
vanwege het in sterke mate optreden der strepenziekte. Bij

telling bleken op andere perceelen van denzelfden eigenaar de
gewassen voor ib 75 % aangetast. Het zaaizaad was niet ont-

smet. Vooraf is echter niet te zeggen of een sterke aantasting
te verwachten is of niet. Te Wageningenis in het najaar van
1921 gerst uitgezaaid van bovengenoemde velden afkomstig.
Zeer zeker trad een belangrijk aantal strepenzieke planten op,

maar toch kon absoluut niet gesproken worden van een sterke
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beschadiging, zooals te verwachten zou zijn van zulk sterk be-
smet zaaizaad.

Grootendeels moet dit toegeschreveu worden aan het vroeg
zaaien en daarmee gepaard gaande snelle ontwikkeling van
het gewas. De tijd van zaaien heeft n.l. grooten invloed op het
al of niet sterk optreden der strepenziekte. Steeds kwamen wij

bij onze proeven tot de conclusie dat de vroeg gezaaide win-
tergerst minder te lijden had dan de laatgezaaide.

VATBAARHEID VOOR DE ZIEKTE.

Er bestaat ook een belangrijk verschil in vatbaarheid tusschen
de versehillende soorten. De Mansholt wintergerst III is vrij

sterk vatbaar, terwijl de Mansholt wintergerst II het minder is.

Deze laatste is daarentegen weer vatbaar voor roest. De Bocu-
mer wintergerst, een selectie van R. Meyer uit de oude Gro-
ninger wintergerst, is in mindere mate vatbaar, maar toch wordt
de strepenziekte er meermalen in een belangrijk percentage in

aangetroffen, evenals in het oude landras, de Groninger winter-

gerst. Een nieuwe, door Dr. Mansholt onder den naam van Fle-

tumer gerst in den handel gebrachte, soort schijnt, wat betreft

de strepenziekte, zeer weinig vatbaar te zijn, maar aangezien

deze soort nog slechts kort in het groot verbouwd wordt, kan
er nog geen definitief oordeel over uitgesproken worden. Dit

is eerst mogelijk, wanneer de verbouw van deze soort onder

verschillende omstandigheden heeft plaats gehad.

Wat de vatbaarheid van de zomergerstsoorten betreft kan ge-

zegd worden, dat de goudgerst tamelijk vatbaar is; deprincesse-

gerst en zwanenhals-gerst zijn wellicht iets minder vatbaar,

evenzoo de oude Chevalier gerst. De verscbillen in vatbaarheid

zijn bij zomergerstsoorten niet zoo groot als bij die van win-

tergerst.

Is het vatbaar zijn voor bepaalde ziekten uit wetensehappelijk
oogpunt een van de meest interessante problemen, voor de

praktijk heeft deze quaestie feitelijk alleen groote waarde voor

die ziekten, welke niet op een vrij eenvoudige wijze kunnen

worden bestreden of waarvoor in het geheel geen directe bestrij-

ding mogelijk is. Wanneer tegen de strepenziekte een middel

aangewend kan worden, dat iedere verbouwer kan toepassen

en dat hoegenaamd geen kosten met zich brengt, dan doet het

er betrekkelijk weinig toe, of een gerstsoort al of niet in sterke

mate vatbaar is voor de strepenziekte.

onderzoekingen omtrent de bestrijding.

Aan welke eischen moet nii een goed bestrij dingsmiddel vol-
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doen ? Het is noodzakelijk dat het bestrijdingsiniddel gemakkelijk

is te gebruiken. De eenvoudigste landbouwer moet het kunnen

aanwenden. De kosten mogen niet te hoog zijn, omdat daardoor

het rendement van den oogst te veel verminderd wordt en een

geregelde toepassing van het middel wordt tegengegaan. Verder

moet het middel aan den eisch voldoen, dat wel de ziekte be-

streden wordt, maar dat de kiemkracht niet of in ieder geval in

geen sterke mate verminderd wordt. Hierdoor zou de opkomst

te onzeker worden en de bestrijding gaan ten koste van den oogst,

Wanneer men de buitenlandsche literatuur nagaat over

de bestrijding van de graanziekten, welke met het zaaizaad worden

overgebracht, dan treedt daarin steeds een werkwijze op den

voorgrond, welke o. i. niet kan voldoen aan den eisch, dat ze

doelmatig is voor het bedrijf. Veelal toch wordt aangeraden een

onderdom'peling gedurende langeren of korteren tijd in een oplos-

sing van een of ander chemisch middel, b.v. kopervitriool, uspu-

lun, sublimaat enz. Het valt niet te ontkennen, dat met deze me-
thode zeer goede, misschien wel de allerbeste resultaten zijn te

bereiken. Het groote voordeel toch van deze methode is gelege'-

in het beter doordringen van het ontsmettingsmiddel tot alle

deelen van de korrel en daarmede ook tot de aanklevende

ziektekiemen. Een bezwaar is het echter, dat het behandelde

graan, voordat het uitgezaaid kan worden eerst moet worden
gedroogd. Daartoe moet het uitgespreid worden, hetzij buiten

of op een beschutte plaats en voortdurend nagegaan worden
of geen verbroeiing en daardoor beschadiging van de kiem
kan plaats hebben. Voor de meer ontwikkelde landbouwers is

dit nog wel te doen, maar voor de gewone verbouwers blijft het

altijd een zeer gevaarlijke methode. Wordt voor de onder-

dompeling van het graan een oplossing van kopervitriool ge-

bruikt, dan heeft men bovendien de kans, dat in sommige gevallen

de kiemkracht in belangrijke mate daalt. De onderdompelings-

methode mag o. i. alleen dan aangeraden worden, wanneer er

geen andere gemakkelijker aan te wenden methodes zijn aan
te geven, waardoor de ziekte evengoed of bijna evengoed te

bestrijden is. Vandaar dan ook, dat bij de door ons verrichte

onderzoekingen omtrent de bestrijding van strepenziekte in

hoofdzaak gewerkt is volgens de zoogenaamde omschepmetho-
de, dus behandelen van het graan met een sterkere oplossing van
een of andere stof, zonder het in te erge mate te bevochtigen.

In 1918 ontvingen wij bijna dageUjks inzendingen van gerst-

planten welke door strepenziekte waren aangetast met het verzoek
een afdoend bestrijdingsmiddel aan te geven. In het najaar van
dat jaar is door ons een begin gemaakt met het onderzoek naar
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de bruikbaarheid van verschillende middelen. Bat jaar zijn in
hoofdzaak in hun uitwerking met elkaar vergeleken: koper-
vitriool, sublimaat, formaline en een behandeling met warm
water met en zonder voorweeking, terwiji ook is nagegaan of
het toevoegen van alcohol, of het laten voorweeken daarin,
invloed had op de mate van optreden der ziekte. Van de che-
mische middelen werden verschillend sterke oplossingen geno-
men, terwiji tevens werd gewerkt met verschillende hoeveel-
heden van deze oplossingen per H.L. graan. Bij een monster
gerst bleek, dat het nog niet volkomen nagerijpt was. Op 20
Aug. was de gerst uitgezaaid in gewonen tuingrond. Het controle
veldje gaf toen een kiemcijfer aan van 57. Op 11 Sept. is van
dezelfde partij wederom een veldje gezaaid en nu bedroeg het
kiempercentage 92. Later werd dat nog verhoogd tot 98. Op-
merkelijk was, dat de kieming bevorderd werd door een behan-
deling met warm water van 54° C. gedurende 10 minuten. Terwiji

de op 20 Aug. gezaaide gerst een kiemkracht had van 57 % gaf
de met warm water behandelde gerst een kiemcijfer van 90
te zien.

In 't geheel zijn in 1918 ongeveer 60 verschillende bestrijdings-

wijzen met elkander vergeleken. Het bleek, dat van een behan-
deling met kopervitriool goede resultaten waren te verwachten.

Wei werden in alle veldjes nog strepenzieke planten opgemerkt,

maar het percentage was nog slechts gering. De behandeKng der

gerst met formaline ter sterkte van ^ %, waaraan een zeker

percentage alcohol was toegevoegd en evenzoo het onderdompe-
len der gerst in alcohol van 5 en 10 % sterkte met daarop volgen-

de omschepping met een sublimaat oplossing, voldeed niet aan

de verwachtingen. Deze combinatie is beproefd, omdat gemeend
werd, dat de alcohol de lucht tusschen de kafjes beter zou ver-

drijven en dat daardoor het eigenlijke ontsmettingsmiddel

beter zou kunnen inwerken. De behandeling met formaline gaf een

zeer onvoldoend resultaat. Evenzoo de warmwaterbehandeling.

Op achterstaande photo (plaat III fig. l)ziet mengeen verminde-

ring van het percentage strepenzieke planten door een behande-

ling , eerder ziet men een toename bij de met formaline behandelde

zaaigerst. Op de photo zijn aangegeven de zieke planten welke

gevonden zijn op een veldje, waarop 400 korrels zijn uitgezaaid.

Het vaststeUen van het percentage zieke planten is moeilijk en

bijna niet zonder vergissing uit te voeren. Vandaar dat deze

methode van demonstratie gekozen is.

De sublimaatbehandeling (plaat III fig. 2) heeft, evenals de

formalinebehandeling, een zeer onvoldoend resultaat gegeven. Om-
scheppen der gerst met een kopervitriooloplossing daarentegen
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gaf, zooals plaat III fig. 3 te zien geeft, veel betere uitkomsten.

Hoewel de behandeling niet geheel afdoende is geweest, is

het percentage zieke planten betrekkelijk gering. Op plaat III

fig. 4 zijn nog eens naast elkaar geplaatst de uitkomsten

van de behandelingen met sublimaat, formaline en kopervitriool,

zooals die in de praktijk gebruikelijk zijn, tegenover onbehandeld.

De behandeling der gerst met warm water zonder voorafgaan-

de weeking gaf vrij gunstige uitkomsten wat betreft de bestrij-

ding der ziekte, wanneer de temperatuur gedurende 10 minuten

op 56 en 58° C. werd gehouden, maar voor de praktijk is deze

methode niet aan te raden, omdat de kiemkracht sterk ver-

minderde. Wanneer lagere temperaturen werden genomen,
werd de ziekte onvoldoende bestreden.

In het voorjaar van 1919 zijn een groot gedeelte van deze

proeven ook genomen met zomergerst. De resultaten waren
dezelfde als bij wintergerst. Ook werd nagegaan in hoeverre

oplosbaar carbolineum als desinfectans kan dienst doen. De
gerst bleek een behandeling met 8 % carbolineum nog zonder
schade voor de kiemkracht te verdragen. Bij gebruik van 12 %
trad, zooals onderstaande tabel doet zien, beschadiging op.

Elen vermindering van het aantal strepenzieke planten werd
wel verkregen, maar de bestrijding was onvoldoende. Bovendien
vertoonden de jonge blaadjes van de gerst, toen ze boven den
grond kwamen, brandvlekken. Vooral bij gebruik van de hoogere
percentages der oplossingen trad groeibelemmering op. Het be-

palen van het kiempercentage vond steeds op het vrije veld

plaats.

2 % carbolineum 3 I..
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De cijfers van de volgende tabel doen zien dat deze methode,
hoewel ze zeer goede uitkomsten gaf , voor zoover betreft de
dubbele behandeling met kopervitriool, niet aangeraden kan
worden. met het oog op de sterke vermindering der kiemkracht.

EERSTE BEHANDELING TWEEDE BEHANDELING
KIEM-

KRACHT.
Kopervitriool 8 % 2^ L. Kopervitriool 8 % 2^ L. 73

8 % 2^ L. Sublimaat J % 2^ L. 73
8%1^L. Formaline ^ % o" L. 86

Controle 98

Daar bij de proeven in 1918 en voorjaar 1919 door een behan-
deling der gerst met formaline, sublimaat, warm water en
carbolineum geen voldoende resultaten werden verkregen en ook
aanwending op andere wijze, van deze middelen weinig deed
verwachten, zijn met de wintergerst in het najaar van 1919 in

hoofdzaak proeven genomen met kopervitriool, terwijl de
werking hiervan is vergeleken met het toen wederom verkrijg-

bare Uspulun, een ontsmettingsmiddel dat in den handel wordt
gebracht door Fried. Bayer en Co. te Leverkusen. De fabri-

kanten geven twee bestrijdingswijzen aan, n.l. le. omscheppen
van het graan met een ^ % oplossing; per 100 K.G. zaad wordt
10 L. oplossing gebruikt. 2e onderdompelen van de gerst ge-

durende 1 uur in J % oplossing. Bij het nagaan van de kiem-

cijfers bleek dat de gerst door een Uspulun-behandeling niet

het minste nadeel ondervond; bij het door ons gebruikte mon-
ster zeKs niet, wanneer de 10-voudige sterkte werd genomen,

zooals onderstaande cijfers doen zien. De kiemkrachtbepaling

had plaats op het vrije veld.

KIEM-
behandeling. kracht.

Uspulun ^ % 7 Ii. oplossing per H.L. gerst 97

1 % 7 L. „ „ „ „ 95

2 % 7 L. „ „ „ „ 97

3 % 7 L. „ „ „ „ 91

4 % 7 L. ., .. .. ,, 96

5 % 7 L. ., .. .. ,. 93

„ 1 % 1 uur ondergedomi)eld 97

i % 1 „ . 97

1 % 1 » » 97

Controle '• 94

Bij de behandeling van de gerst met een oplossing van koper-
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vitriool kwam, zooals volgende tabel laat zien, zeer duidelijk

uit, dat bij gebruik van meer oplossing van dezelfde sterkte per

H.L. graan, de kiemkracht benadeeld wordt, zooals Quanjee
en OoETWiJN BoTJES reeds vroeger hebben aangetoond. De
verbouwers moeten hiermede terdege rekening houden. Te vaak

worden nog veel te groote hoeveelheden oplossing per H.L.

graan gebruikt. De gelegenheid voor de giftige stof om tot de

kiem door te dringen wordt daardoor grooter. De door ons

gebruikte gerst kon een behandeling met een 10 % koper-

vitriooloplossing 2^ L. per H. L. verdragen zonder nadeel

voor de kiemkracht. Gewoonlijk echter treedt bij dat percentage

een kleine beschadiging op.

BEHANDELING.

Kopervitriool 8 % 2^ L. oplossing per H.L. gerst

8 % 4 L.

10 % 2i L.

10 % 4 L.

12 % 2^ L.

12 % 4 L.

Controle

KIEM-

KRACHT.
93

83

94

79

86

46

94

Nagegaan is ook in hoeverre de strepenziekte kon bestreden

worden, wanneer een gecombineerde Uspulun met warmwater-
behandeling werd toegepast. Hiertoe werd het graan voorgeweekt
in een Uspulunoplossing van ^, ^ en ^ procent gedurende

1^ uur, daarna 4^ uur nageweekt om ten slotte 10 minuten onder-

gedompeld te worden in water van 51—52° C. Omgekeerd werd
op dezelfde wijze de gerst voorgeweekt in gewoon water,

daarna nageweekt en toen 10 minuten ondergedompeld in

Uspuhm van |, J en ^ procent, welke op een temperatuur
gehouden werd van 61—52° C. Het bleek, dat in beide gevallen

de kiemkracht geen nadeel ondervonden had. De strepenziekte

werd zeer goed bestreden, behalve wanneer gebruik gemaakt
werd van ^ procent oplossing. In die gevallen dus, wanneer men
in 6en keer de strepenziekte en den stuifbrand zou willen

bestrijden zou bovenstaande methode te gebruiken zijn. Goed-
kooper is echter eerst de gerst volgens de omschepmethode te

behandelen en daarna de warmwaterbehandeling toe te passen.

De resultaten, welke verkregen werden met de Uspulun-
behandeling van verschillende stierkte en bij gebruik van ver-

sehillende hoeveelheden oplossing per H.L. gerst zijn voor een
gedeelte weergegeven op plaat IV fig. 1 Evenals bij de andere
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figuren stelt iedere bos weer het aantal zieke planten voor,
afkomstig uit een veldje, waarop 300 korrels zijn uitgezaaid.
Vergelijkt men fig. 1 met fig. 2 dan kan opgemerkt worden
dat het tijdstip van zaaien een belangrijke rol speelt bij de
beoordeeling van de werking der ontsmettingsmiddelen. Fig. 2

n.l. geeft weer het aantal zieke planten van veldjes, welke be-
zaaid zijn met 250 korrels van dezelfde partij als waarmede
de veldjes van fig. 1 bezaaid zijn. Het eenige verschil is de zaai-

tijd. De veldjes van 300 korrels zijn op 7 October gezaaid,
die van 250 korrels op 24 October. Geeft de behandeling met
\ % Uspulun-oplossing, waarvan 7 L. per H.L. gerst is aange-
wend, bij de vroeg gezaaide gerst een zeer goede bestrijding,

bij de laat gezaaide gerst is een dergelijke behandeling besUst
onvoldoende gebleken. Het percentage zieke planten bedroeg
toen nog i 4 %. Het is noodzakelijk om, voor over een of ander
middel een oordeel over de bruikbaarheid geveld wordt, de
proefnemingen met zoo'n middel onder verschillende omstan-
digheden te herhalen.

Het onderdompelen der gerst in een oplossing van 1/4 % geeft,

afgezien van de bezwaren, welke aan de onderdompelingsmethode
kleven, geen voldoende bestrijding. Bij de verschillende proef-

veldjes, welke 00k buiten Wageningen zijn aangelegd, was het

resultaat van de bestrijding wisselvaUig. Nu eens was het goed
tenoemen, dan weer onvoldoende. Bij gebruik van \ % oplossing

is de bestrijding der strepenziekte volgens de onderdompelings-

methode zeer goed.

Den verbouwers, welke de voorkeur geven aan een onder-

dompeling van het graan, is daarom aan te raden om, in af-

wijking van het voorschrift der fabrikanten, dit te doen met
een oplossing ter sterkte van \ procent.

Het omscheppen van de gerst met \ % Uspulun 7 L. op-

lossing per H.L. gerst (voorschrift) is, zooals we boven zagen,

eveneens onvoldoende. Betere, hoewel nog geen afdoende,

resultaten gaf de behandeling met 1 %. Bij gebruik van hoogere

percentages dan 1 % Uspulunoplossing werden in 1919 geen

strepenzieke planten in de veldjes gevonden. In 1920, toen

deze proeven herhaald zijn, werd evenwel op een veldje van

10 M.2 zelfs bij een behandeling met 5 % oplossing toch nog

een zieke plant geconstateerd.

Aangezien van den kant der verbouwers nog wel eens de

opmerking werd vernomen, dat een behandeling van het graan

met 10 L. oplossing per 100 K.G. met het oog op het drogen

bezwaarlijk is, is ook de werking nagegaan van ^ en 1 procent

Uspulun-oplossing bij gebruik van 2\ en 4 L. oplossing per



116

H.L. tegenover ^ en 1 procent oplossing waarvan 7 L. per H.L.

werd aangewend. Uit plaat IV, fig. 1 en fig. 2 blijkt wel dat bij

gebruik van een grootere quantiteit oplossing de bestrijding der

ziekte beter is. Tevens ziet men weer dat bij de later gezaaide

gerst het percentage zieke planten grooter is. Vergelijk nr. 3,

6 en 6 van fig. 1 met 1, 2 en 4 van fig. 2.

De behandeling met kopervitriool heeft in 1919 zeer goede

resultaten gegeven.

In het veldje, dat bezaaid was met gerst, welke behandeld

was met een 8 procent oplossing van kopervitriool en waarvan

2^ L. per H.L. was aangewend, werd slechts 1 zieke plant ge-

constateerd (zie plaat IV fig. 2). In het vroeg gezaaide veldje

werd geen enkele zieke plant opgemerkt. Evenzoo bij de be-

handeling der gerst met 10 procent oplossing. Hoewel de

resultaten met kopervitriool in 1919 op onze proefveldjes zeer

goed waren, is in de praktijk wel gebleken dat door de be-

handeling met 8o/o kopervitriool 2| L. per H.L. gerst, de gerst

niet voldoende vrij is van strepenziekte. Op de veldjes, welke in

het najaar van 1920 zijn aangelegd en in 1921 zijn nagegaan,

kwam dit duidelijk uit. Er zijn toen zoowel in Wageningen,

ais op enkele plaatsen in Groningen en Zeeland naast elkander

vergeleken de werking van kopervitriool, Uspulun en een middel

dat onder den naam van Germisan B 14 ons door de Sacharine-

fabriek te Maagdenburg ter beschikking werd gesteld. In Wage-
ningen werd bovendien Corbin, een teerpreperaat van de

chemische fabriek Ludwig Meyer, Mainz, met bovengenoemde
middelen vergeleken.

De uitslag van deze proeven bevestigden het in 1920 ge-

vondene nl. dat de bestrijding der strepenziekte onvoldoende is,

wanneer omgeschept wordt met een oplossing van Uspulun
ter sterkte van i procent, dus volgens voorschrift, en dat een

voldoende, hoewel niet afdoende bestrijding kan verkregen
worden met dit middel, wanneer een minstens tweemaal sterkere

oplossing werd genomen. Ten opzichte van kopervitriool bleek,

dat, wanneer per H.L. gerst genomen wordt J K.G. koper-

vitriool, opgelost in 3 L. water, de bestrijding beter is dan
wanneer aangewend wordt een 8 procent oplossing met 2^ L.

van deze oplossing per H.L. gerst. Absoluut afdoende be-

strijding werd gewoonlijk niet verkregen, maar toch is ze voor
de praktijk ruimschoots voldoende.
Met het Germisan zijn in 1919/1920 in Duitschland zeer goede

resultaten verkregen. Miiller en Molz geven in Fiihlings

Landwirtschaftliche Zeitung van Sept. 1920 een overzicht van
de door hen genomen proeven. Hieruit blijkt, dat een onder-
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dompeling der gerst in 0.25 en 0.5 % Germisan, gedurende 1 en
2 uur het percentage strepenzieke planten van 26,3 procent
tot 0,5; 0,4 en procent deed dalen. In 1920/21 zijn door hen
de proeven herhaald met hetzelfde gunstige resultaat. Door
ons is in 1921 met dit middel gewerkt volgens de omschep-
methode. Vooraf is door het nemen van kiemproeven nagegaan
hoe hoog het percentage van Germisan kon genomen worden
zonder kans op beschadiging der kiem. Het bleek, dat bij de
door ons gebruikte monsters een behandeling van 4 % Germisan,
waarvan 3 L. per H.L. werd genomen, geen kiemkrachtver-
mindering veroorzaakte. Er werd vergeleken een behandeling
met een oplossing ter sterkte van 2 en van 4 procent. Hoewel
niet alle proefvelden hetzelfde beeld gaven en het ook hierom
noodzakelijk is de proeven met dit middel volgende jaren voort

te zetten, kan hier toch medegedeeld worden, dat op de proef-

velden in Groningen de behandeling der gerst met Germisan
ter sterkte van 4 % een uitstekend resultaat gaf. De ziekte

trad slechts zeer sporadisch op. Op de proefvelden in Zeeland

was de bestrijding iets minder gunstig. De 2 procent oplossing

gaf iets minder goede resultaten dan de 4 procent. Dit najaar

zal opnieuw nagegaan worden in hoeverre dit middel is te

verkiezen boven kopervitriool en Uspulun, terwijl dan tevens

proeven zuUen genomen worden of ook tegelijk met de strepen-

ziekte de steenbrand bestreden wordt, zooals dit bij koper-

vitriool het geval is. Met Corbin zijn minder goede resultaten

verkregen dan met kopervitriool, Uspulun of Germisan.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BESTRIJDING.

Welke bestrijdingswijze is nu voor de praktijk aan te raden ?

Uit het voorgaande hebben we gezien, dat het gebruik van

formaline, sublimaat en de warmwaterbehandeUng met of zonder

voorweeking geen aanbeveling verdienen. Kopervitriool, Uspu-

lun en Germisan B 14 zijn bij onze proeven momenteel de beste

bestrijdingsmiddelen gebleken. Kopervitriool heeft boven

Uspulun het voordeel, dat het goedkooper is (van Germisan is

mij geen prijs bekend, maar deze zal waarschijnlijk ongeveer

gelijk zijn aan die van Uspulun). Per H.L. gerst heeft men van

kopervitriool noodig \ K.G. dus voor ± 25 ct. Bij aanwending

van Uspulun ter sterkte van minstens 1 procent en 7 L. oplos-

sing per H.L., wat noodzakelijk is voor een goede bestrijding,

bedragen de kosten ongeveer driemaal zooveel. Uspulun heeft

het groote voordeel dat geen kiemkrachtvermindering optreedt,

wat bij gebruik van kopervitriool een enkele maal nog wel
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eens kan plaats hebben, n.l. wanneer het graan onder slechte

omstandigheden is geoogst. Tusschen de werking van beide

middelen bestaan, voor zoover wij hebben kunnen nagaan, geen,

of althans niet zulke verschillen, waardoor het eene boven het

andere als bestrijdingsmiddel is te prefereeren. De keuze kan

dus aan de praktijk worden overgelaten. Germisan B 14 staat

wat werking betreft hoogstwaarschijnlijk boven kopervitriool en

Uspulun, maar er zijn nog te weinig proeven mede genomen
om reeds een definitief oordeel te kunnen uitspreken.

In 't kort resumeerende kunnen we zeggen dat de strepen-

ziekte bijna afdoende wordt bestreden door:

le. Aanwending per H. L. gerst van een kopervitriooloplossing,

welke verkregen wordt door ^ K.G. van deze stof op te lossen

in 3 L. water.

2e. Omscheppen met Uspulunoplossing ter sterkte van
minstens 1 procent, waarvan per H.L. 7 L. wordt gebruikt.

3e. Omscheppen met Germisan B 14 oplossing ter sterkte van
4 procent, waarvan per H.L. gerst 3 L. wordt aangewend.

Dit laatste middel passe men voorloopig nog als proef toe.

Het omscheppen der gerst moet met zeer veel zorg plaats

hebben. Het is voor een goede bestrijding noodzakelijk, dat alle

korrels bevochtigd worden. Waar slechts een betrekkelijk kleine

quantiteit vloeistof per H.L. wordt gebruikt, is het herhaaldelijk

omzetten van den graanhoop een vereischte. Men kan voor het

flink omscheppen van 1 H.L. ongeveer 10 a 15 minuten rekenen.

Wanneer de behandeling heeft plaats gehad moet er zorg

voor gedragen worden, dat er weer niet opnieuw besmetting
kan plaats vinden. Dit kan geschieden door de gerst, wanneer
ze ontsmet is, in dezelfde zakken te storten als waaruit ze ge-

komen is, zonder dat deze zelf ook ontsmet zijn, of ook door ze

uit te spreiden op een dorschvloer, waarop de gerst gedorscht is.

Eveneens kan de zaaimachine een bron van besmetting zijn.

Wil men de strepenziekte rationed bestrijden, dan is het nood-
zakelijk de ontsmetting telken jare te herhalen, ook dan, wanneer
in het gewas, waarvan zaaizaad wordt genomen, de ziekte slechts

sporadisch optrad. Bovendien moet met de mogelijkheid van
herbesmetting na de behandeling rekening worden gehouden.
Ter voorkoming van vermindering der kiemkracht of onvol-
komen bestrijding houde men zich stipt aan bovengenoemde
voorschriften.



VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

Plaat IV.

Fig. 1. Strepenzieke bladeren. De strepen verloopen in de lengterichting
van het blad (a). Later gaan de bladeren scheuren (6).

Fig. 2. Vlekkenzieke bladeren. De vlekken zijn alien afzonderlijk te
zien; geen rafeUng van het blad.

Plaat V.

Verschillende aartypen van strepenzieke planten naast een
gezonde aar.

a. De aar blijft in de scheede-
b, c, d. De aar komt gedeeltelijk uit de scheede.

e, /. De aar komt geheel uit de scheede maar is loos; type van
„doove" aren.

Plaat VI.

Elke bos is afkomstig van een veldje, waarop 400 korrels zijn

uitgezaaid en bevat de totale hoeveelheid op dat veldje door
strepenziekte aangetaste planten. Hoe grooter de bos, dus hoe
meer zieke planten op het veldje voorkwamen, des te slechter

had het ontsmettingsmiddel gewerkt.
Fig. 1. Resultaat van formaline en van gewijzigde warmwaterbehande-

ling.

KJEM-
BEHANDELING. PERCENTAGE.

1. Controle 97
2. Formaline i % 2^ L. per H.L 96
3. „ i% 5 L. „ „ 98
4. .., i % 5 L. „ „ 97
5. J uur weeken in water, 2J uur naweeken,

10 min. 54° C 89

Fig. 2. Resultaat van sublimaatoplossingen van verschillende sterkten.

BEHANDELING-
KIEM-

PEBCENTAGE.

1. 12.5 gr. op 2J L. water per H.L 96
2. 12.5 gr.

3. 18 gr.

4. 18 gr
5. 25 gr
6. 25 gr

3 L. „ „ „ 96

2i L. „ „ „ 98
3 L. „ „ „ 97

2iL. „ „ „ 96
3 L. „ „ „ 96

7. Controle 98
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Fig. 3. Resultaten met kopervitriooloplossingen van verschillende

sterkten.

1.
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NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
KUNDIGE) VEREENIGING.

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN
ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zeven-en-twintigste Jaargang — iie Aflevering — November igai

MEDEDEELING VAN DEN RfiDACTEUR.

Tot mijn spijt komen in de vorige aflevering enkele fouten
voor. In het artikel, getiteld „De strepenziekte der gerst" moet
overal worden gelezen:

in plaats van Plaat I: Plaat IV.

,, Plaat II: Plaat V.

„ Plaat III: Plaat VI.

„ Plaat IV: Plaat VII.

AUeen in de verklaring der afbeeldingen op bl. 119 en
120 zijn de nummers der platen de juiste.

Verder is vergeten, onder het artikel den naam van den
schrijver, den Heer W. B. L. Verhoeven, te vermelden.

J. RiTZEMA Bos.

VERSLAG DER ALGEMEENE VERGADERING VAN
29 MAART 1921.

Deze vergadering werd gehouden in het gebouw der Neder-

landsche Heidemaatschappij te Arnhem.
Na lezing en goedkeuring der notalen deelde de voorzitter

mede, dat op het verzoek aan den Minister van Landbouw,
Nijverheiden Handel, om de geschriften van den Plantenziekten-

kundigen Dienst kosteloos ter beschikking van de leden te

stellen, afwijzend is beschikt.

Dit gaf aanleiding tot eenige besprekingen, met het resultaat,

dat zal worden voortgegaan met het overnemen in het Tijd-

schrift van sommige der uitgaven van den Plantenziekten-

kundigen Dienst.

De voorzitter deelde nu mede dat aan het verzoek tot de

donateurs om verhooging hunner jaarlijksche bijdrage 16 hunner
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gevolg hebben gegeven, waardoor hun gezamenlijke bijdragen

van f 105.— tot f 280.— zijn gestegen, terwijl bovendien aan

giften in eens f 22,50 is ontvangen. In 't geheel zijn er thans

95 donateurs, die f 725.— per jaar bijdragen, en 450 leden.

Tot leden van het bestuur werden herkozen de heeren Dr. H.

W. Heinsius en K. Volkersz.

Il
De rekening en verantwoording van den penningmeester,

reeds voorloopig door het bestuur goedgekeurd, werd nagezien

en in orde bevonden door de heeren Maarschalk en De Kontno.
De begrooting voor 1921 werd als volgt vastgesteld:

Ontvan^sten :

Bijdragen van Donateurs f 700.

—

Bijdragen van Leden - 1400.

—

f 2100.—
Uitgaven

:

Nadeelig saldo 1920 f 358.49|
Ned. Landhuishoudk. Congres - 5.

—

Schrijf- en drukwerk, porto's - 150.- -

Bestuursonkosten - 50.

—

Beschikbaar voor het Tijdschrift - 1536.50^

f 2100.—

Voor het Tijdschrift gaf de penningmeester het volgende
overzicht

:

Chitvangsten :

Advertentien f 1000.

—

Abonnementen - 150.

—

Ruilexemplaren - 450.

—

Bijdrage uit de kas - 1536. 50|

f 3136.501

Uitgaven

:

Honoraria f 300.

—

Druk- en verzendkosten - 2736.50^
Onvoorzien •. - lOO.

—

f 3136.501
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De aanbieding, ter plaatsing in het Tijdschrift, van een adver-
tentie voor het middel „mollendood" gaf aanleiding tot een
gedachtenwisseling over de al of niet wenschelijkheid van het
dooden van mollen, met het resultaat, dat, al mogen deze diertjes
in sommige gevallen dan ook schade teweegbrengen, het in 't

algemeen niet gewenscht wordt geacht, ze op groote schaal te
verdelgen; zeker mag de Ned. Phytopathologische Vereeniging
dit niet in de hand werken, en de bedoelde advertentie zal
dus niet geplaatst worden.

Hierop bedankte de voorzitter het bestuur der Nedeilandsche
Heidemaatschappij voor de verleende gastvrijheid en sloot de
Vergadering.

Daarna maakten de meesten der aanwezigen gebruik van de
geboden gelegenheid om, onder leiding van den Heer De Koning,
het fraaie museum der Heidemaatschappij te bezichtigen.

HET MUSEUM DER NEDERL. HEIDEMAATSCHAPPIJ
TE ARNHEM.

Reeds dadelijk bij het binnenkomen aanschouwen we een
fraai diorama, voorstellende, hoe een zware boschbrand in een
dennenbosch wordt tegengehouden door een zandweg, waarlangs
een berkensingel staat; aldus wordt het groote gevaar van dit

verschijnsel aanschouwelijk gemaakt, tegelijk met een be-

strijdingsmiddel; ook waarschuwen bijschriften tegen het ge-

dachteloos omgaan met vuur in onze bosschen.

We zien verder een volledige verzameling van de uitgaven

der Maatschappij, betrekking hebbende op: ontginning, bosch-

bouw, landbouw, ruilverkaveling en visscherij.

Belangrijk is voorts de mineralogisch-geologische afdeeUng,

bevattende een fraaie verzameling mineralen en gesteenten en

een overzicht van de vorming van Nederland's bodem met ge-

steenten, kaarten en afbeeldingen ; ook is een afzonderlijke kast

gewijd aan het veen en aan de duingronden.

Verschillende kasten bevatten opgezette vogels en vogeleieren,

alsmede groepen van zoogdieren en afzonderlijke exemplaren

uit deze klasse, die een duidelijk overzicht geven van deze voor

de praktijk voor 't meerendeel zoo belangrijke dieren: ook de

reptielen en amphibieen zijn vertegenwoordigd.

Talrijke zwammen en zwamziekten, ook andere ziekten en

misvormingen van houtgewassen geven een beeld van de gevaren,

die den boschbouw van die zijde bedreigen; eveneens een belang

rijke insektenverzameling en vele keurige praeparaten van

door insekten beschadigde houtgewassen en deelen daarvan.
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We komen nu aan de bouwkundige afdeeling, die uiting geeft

aan het streven der Heidemaatschappij om het bouwen van

praktische en tevens smaakvoUe boerderijen te bevorderen.

Daarna aan de afdeeling land- en weidebouw, met monsters

van kunstmeststoffen, zaadmonsters, draineerbuizen, bestrijding

van onkruid, enz.

Een groot aantal teekeningen en platen toont het nut aan van

de ruilverkaveling, die door de Heidemaatschappij zoo krachtig

wordt bevorderd, al blijft wettelijke regeling ook zeer gewenscht.

De afdeeling visscherij toont ons allerlei visohtiiigen ; anatomie,

ziekten en abnormaliteiten van visschen, vischvoer, een ver-

zameling zee- en zoetwatervisschen en andeie dieren en planten,

die in onze binnenwateren voorkomen. Ten slotte geeft ons de

belangrijke afdeeling boschbouw tal van zaken te zien, die op
dit bedrijf betrekking hebben^ o.a. allerlei houtsoorten en boom-
zaden, gereedschappen en een verzameling transparanten,

voorstellende gezichten van een landgoed te Hilvarenbeek.

Moge dit zeer korte overzicht menigeen tot een bezoek aan
dit hoogst bezienswaardige museum aansporen; nadere bijzon-

derheden geeft de „Gids voor het Museum", een handig boekje,

dat aan den ingang verkrijgbaar is.

Dr. H. W. Heinsius,
Secretaris.

OVER DEN INVLOED VAN ENTING EN BASTAARDEERING
OP DE VATBAARHEID VOOR PARASITAIRE

AANTASTING.

Wanneer ik hier enting en bastaardeering samenvat om den
invloed daarvan op de vatbaarheid voor ziekten na te gaan.

meet ik, om misverstand te voorkomen, voorop stellen, dat
enting en bastaardeering twee geheel verschillende processen

zijn, die feitelijk al zeer weinig met elkaar te maken hebben.
Vroeger dacht men daar anders over; duidelijk blijkt dit b.v.

uit een van Darwin's groote werken, dat in 1868 verscheen:

„0n the variation of animals and plants under domestication"
(het varieeren der huisdieren en cultuurplanten). De schrijver

wijdt hierin verscheiden bladzijden aan de z.g. entbastaardenen
zegt o.a. (biz. 460 van de Nederl. vertaling), na een beschouwing
over den beroemden ..Adam's Gouden regen" : „Wij moeten het

buitengewone feit aannemen, dat twee verschillende soorten
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zicli door haar celweefsel kunnen verbinden en later eeii plant
voortbrengen

, tvelke in elk geivichtig opzicht op een bastaard
gelijkt, die op de gcwone wijze door voortplanting door middel
van zaad is ontstaan." Hierop laat de geniale onderzoeker dan
volgen

: ..Ik zal daarom alle feiten mededeelen, die ik in staat
ben geweest te verzamelen, over de vorming van bastaarden
tusschen verschillende soorten of varieteiten, zonder de tusschen-
komst der seksueele organen.. ..' Hij laat dan ook een groot
aantal voorbeelden volgen, die ook nu nog volstrekt niet van
belang zijn ontbloot en waaronder vooral ook de talrijke voor-
beelden van „entbastaarden" tusschen verschillende aardappel-
varieteiten onze aandacht trekken. Ook zijn de hier vermelde
waarnemingen niet verkeerd ; alleen de opvatting als zou er in

wezen geen principieel verschil bestaan tusschen de door Dar-
win genoemde tusschenvormen en de langs geslachtelijken weg
ontstane bastaarden, bleek later geheel onhoudbaar te zijn.

Vroeger hielden velen het er voor, naar aanleiding van wat
men bij kruising van verschillende dieren vaak meende waar te

nemen, dat er bij bastaardeering in den regel een wezen moest
ontstaan, dat zoowat het midden hield tusschen de beide ouders,

zooals b.v. muilezel en muildier tusschen paard en ezel in staan.

Bij enting, zoo meende men, heeft in sommige gevallen de

onderstam een zoodanigen, diepgrijpenden invloed op de ent,

dat haar eigenschappen er sterk door gewijzigd worden : zoozeer,

dat ook hier een tusschenvorm zou ontstaan, weliswaar niet

tusschen twee ouders , maar dan toch tusschen de twee verschil-

lende .soorten of rassen, die in de enting bijeengebracht waren.

Dit was dus de overeenkomst tusschen de bastaardeering en

de enting : door beide konden tusschenvormen ontstaan, wezens,

die in verschillende eigenschappen tusschen twee andere in

stonden. Het is echter in de laatste twintig jaren steeds duide-

lijker geworden, dat deze beschouwing op verkeerde gronden

berust en dat er inderdaad weinig of geen punten van overeen-

komst bestaan tusschen de verschijnselen, die zich bij enting

en die, welke zich bij bastaardeering voordoen. Dit betere in-

zicht danken wij aan de erfelijkheidsleer.

Reeds in het midden der vorige eeuw ontdekte de Augustijner

monnik Gregor Johann Mendel de grondregels, waarop na

1 900 een wetenschap werd opgebouwd met een snelheid, die aan

moderne „revolutiebouw" doet denken, maar ongetwijfeld van

solieder constructie.

Deze wetenschap heeft ons eerst goed duidelijk gemaakt,

dat men ieder organisme weliswaar niet moet beschouwen als

een vaste en onveranderlijke grootheid, doch evenmin als iets
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wat onder invloed der uitwendige omstandigheden zich onbe-

perkt laat wijzigen en vervormen. Wij weten thans, dat in ieder

levend wezen een vast stel grondeigenschappen (factoren, genen)

gegeven is; aan dit stel wordt door omstandigheden, waaronder

het zich ontwikkelt, niets gewijzigd en het wordt onveranderd

weer aan de nakomelingen overgedragen. De wijze echter waarop

deze grondeigenschappen zich uiten, de uiterlijke verschijning

dus van plant of dier, met al zijn tallooze door onze zinnen

(direct of indirect) waarneembare eigenschappen, hangt in hooge

mate van de omstandigheden af, waaronder het opgroeit. In

welken vorm het organisme zich ook voordoet, of het gunstige

of ongunstige levensvoorwaarden heeft gevonden voor zijn indivi-

dueele ontwikkeling, of het „normaal" of sterk ,,abnormaal"

tot uiting is kunnen komen, dit heeft ten slotte geen wezenlijken

invloed op het stel grondeigenschappen, dat aan de nakome-

lingen wordt overgeerfd.

Doordat men deze dingen scherp heeft leeren onderscheiden

:

het wezen van het organisme, bepaald door de grondeigen-

schappen alleen, en de „uiterlijke verschijning", voor ieder

individu afzonderlijk bepaald door uiterlijke omstandigheden

in samenwerking met deze grondeigenschappen. eerst daardoor

is men in staat geweest zich duidelijk te maken, dat ertusschen

de verschijnselen van enting en bastaardeering al heel weinig

overeenkomst kan bestaan.

In de eerste plaats heeft men geleerd, dat er bij bastaardeering

volstrekt niet altijd een plant of dier ontstaat, dat in eigenschap-

pen tusschen de beide oiiders in staat. Wanneer men een ras

met witte bloemen kruist met een roodbloemig, kan er

een bastaard met rose bloemen ontstaan, maar dit isgeenvaste

regel; er zijn voorbeelden te over van bekend, dat er dan een

bastaard met roode bloemen optreedt, die uitwendig niet van
de eene ouder is te onderscheiden. Er zijn echter ook andere

gevallen, waarbij de bastaard geheel anders is, b.v, bij kruising

van bepaalde lichtgele en witte rassen van het leeuwenbekje

ontstaat een bastaard met lichtroode bloemen ; bij kruising van
zekere witte kippenrassen, waarbij dus beide ouders wit zijn,

ontstaat een levendig gekleurde bastaard; het zou niet moeilijk

zijn aan deze voorbeelden nog vele andere toe te voegen.

Dit zal wellicht velen, die met de verschijnselen der erfelijk-

heid minder bekend zijn, vreemd aandoen; toch zal het bij eenig

nadenken spoedig minder zonderling worden. Men moet be-

denken, dat de uitwendig waarneembare eigenschappen ons nog
maar zeer weinig leeren van de grondeigenschappen. In de
eerste plaats zijn deze waarneembare eigenschappen — zooals wij
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reeds zagen — afhankelijk van uitwendige invloeden ; doch ook
afgezien daarvan, zijn zij volstrekt geen trouwe afspiegeliiig
van de grondeigenschappen. Zoo kan het zijn, dat twee kippen,
die oogenschijnlijk in alle opzichten overeenstemmen en ook
dezelfde witte kleur vertoonen, toch nog verschillende stellen
van grondeigenschappen hebben ; hierdoor kunnen zich bij krui-
sing zeer onverwachte, op bet eerst gezicht verrassende dingen
voordoen.

In de tweede plaats weten wij thans, dat de specifieke grond-
eigenschappen (het stel der factoren of genen) door uitwendige
invloeden niet gewijzigd worden. Wanneer wij dus zouden zien,

dat een ent, op een bepaalden onderstam geplaatst, eenigszins
gewijzigd werd, geeft ons dit nog niet het minste recht, van een
entbastaard te spreken. Zelfs indien de veranderingen van dien
aard zijn, dat de ent meer gaat gelijken op den onderstam, is daar
nog geen reden voor. Immers we zagen reeds, dat het volstrekt
geen doorgaand kenmerk van een bastaard is, dat hij in eigen-

schappen tusschen de beide ouders in staat. We moeten aanne-
men, dat de ent zijn vaste stel grondeigenschappen meebrengt
(n.l. het stel factoren, eigen aan de plant, waarvan de ent
genomen werd) ; en evenals een plant zich verschillend kan voor-

doen, al naar zij op mageren zandgrond of op klei, in de voile

zon of in de schaduw enz. opgroeit, evenzoo kunnen bepaalde
eigenschappen der ent gewijzigd worden, doordat ze op ver-

schillende onderstammen geplaatst wordt. Hierdoor immers
kunnen de verschillende enten in zeer uiteenloopende omstandig-

heden komen: de verschillende onderstammen nemen niet alle

dezelfde hoeveelheid water uit den bodem op en evenmin zijn

de voedingszouten er in dezelfde verhoudingen in opgelost; de

verzorging met deze stoffen zal dus voor de enten niet dezelfde

zijn; de stofwisseling der onderstammen verschilt min of meer

en de producten daarvan kunnen hun invloed op de ent doen

gevoelen, enz.

Steeds zal men dus, wanneer men veranderingen in de

ent waarneemt — hetzij, dat dit morphologische zijn, b.v.

in vorm of grootte der bladeren, of physiologische, b.v. een

rijkere bloei— er op bedacht moeten zijn, dat er van de vorming

van een soort bastaard in geen geval sprake kan zijn. Prof.

Winkler, die in zijn „Untersuchungen iiber Propfbastarde",

1912, deze vraagstukken zeer uitvoerig heeft behandeld, geeft

daarvan het volgende voorbeeld: Wanneer men een tak van een

plant met gaafrandige bladeren op een onderstam plaatste met

gedeelde bladeren, en men zou nu opmerken, dat nadat de

vergroeiing tot stand gekomen was, de ent ook gedeelde bladeren
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ging voortbrengen, dan zou men geneigd zijn aan te nemen,

hierin een beinvloeding van de specifieke eigenschapijen van de

ent te zien (d.w.z. een soort van bastaardvorming). Maar dan

zou men toch eerst cens goed dienen na te gaan, hoe de plant,

die het entrijs geleverd had, zich bij verschillende watervoor-

ziening gedroeg. Het zou b.v. kunnen zijn, dat het een plant

was als b.v. Symphoricarpus (de sneeuwbes), die bij matigen

watertoevoer enkelvoudige, bij rijkelijken wateraanvoer gedeelde

bladeren voortbrengt. Eerst wanneer men goed geconstateerd

had, dat de plant, waarvan het entrijs afkomstig was, onder

geen omstandigheden gedeelde bladeren voortbracht, zou men
mogen denken aan een specifieke verandering, een soort van
entbastaardvorming. Men zou dan echter ook nog moeten
aantoonen, dat bfl vegetatieve vermeerdering deze bastaard

zijne gedeelde bladeren behield.

Deze inleiding moge voldoende zijn om duidelijk te maken,
dat de verschijnselen, die zich bij bastaardeering en bij enting

voordoen, al heel weinig met elkaar te maken hebben; men
doet dan ook wel het best, het tot verwarring aanleiding gevende
woord „entba8taard" geheel te vermijden.

Wanneer ik enting en bastaardeering desondanks hier heb
samengevat, is het omdat bij beide veranderingen in verschil-

lende eigenschappen zich kunnen voordoen. Wij moeten ons

echter goed voor oogen houden, dat bij de bastaardeering deze

eigenschappen berusten op de vorming van een nievw stel

grandeigenschappen, terwijl we bij enting te doen hebben met
een wijziging der eigenschappen door uitwendige omstandigehden.
Dergelijke wijzigingen noemt men in de erfelijkheidsleer thans
gewoonlijk modificaties ; daar zij in dit geval wel grootendeels

berusten op het verschil in de door den onderstam toegevoerde
stoffen, zouden we kunnen spreken van voedingsmodificaties.

Men moet dan echter het woord ..voeding" in ruimen zin

nemen.
Wij willen nu nagaan wat er bekend is van de verandering der

vatbaarheid voor parasitaire aantastingen en hierbij beginnen
met de enting.

H. A. A. VAN DER Lbk.

(Wordt vervolgd.)



NEDERLANDSCHE PHYTOPATHOLOGISCHE (PLANTENZIEKTEN-
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Prof. Dr. J. RITZEMA BOS.

Zevenentwintigste Jaargang — lae Aflevering — December igai

MEDEDEELING VAN DEN PENNINGMEESTER.

Het geschiedt nu en dan dat de Penningmeester onzer Ver-
eeniging een aanvrage ontvangt naar vroegere jaargangeu van
dit Tijdschrift; heeft die betrekking op jaargangen 1—13 en 16,
dan moet steeds het antwoord luiden dat die niet meer voorradig
zijn. Mochten er onder de leden of onder de geabonneerden
op het Tijdschrift zijn die een of meer der genoemde jaargangen
wenschen af te staan voor den kostenden prijs (f 1.25, mits
volledig en volkomen ongeschonden), dan verzoekt de Penning-
meester hun hem daarvan mededeeling te willen doen.

DE BEUKENSPRINGKEVER
{Orchestes Fagi L.).

Het zal menigeen opgevallen zijn, dat onze beuken dezen
zomer er in Juni al niet meer zoo frisch uitzagen als in andere
jaren. De oorzaak hiervan was het buitengewoon taMjk voor-

komen van den beukenspringkever. Het kevertje doet ieder

jaar van zijne aanwezigheid blijkeli, doch dezen zomer op op-

vallende wijze.

Het insect behoort tot de snuitkevers en heeft een flink spring-

vermogen ; de larve behoort tot diegene, welke de bladeren minee-

ren, d.w.z. zij houdt verblijf in en voedt zich met het tusschen

boven- en onderhuid gelegen bladmoes.

De kleur van dit snuitkevertje is zwart, de bovenzijde is fijn

grijs behaard, hetwelk met een vergrootglas kan waargenomen
worden, de lengte bedraagt 2

—

2,5 m.M. De lange, dunne,

zwarte, 1 m.M. lange snuit duidt reeds dadelijk aan, dat we met
een snuitkever te doen hebben.

Hoe verricht nu dit insect zijn schade ? De overwinterde

kevers komen, wanneer zich de eerste bladeren ontplooien, uit
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hunne schuilhoeken te voorschijn. De wijfjes leggen de eitjes

e^n voor 6^n aan de middennerf der bladeren, soms m^er aan

hetzelfde blad. De larven gaan, zich met het bladmoes voedende,

tusschen de beide bladoppervlakten door, totdat zij aan den

rand van het blad zijn gekomen. Naarmate de larve groeit,

wordt ook de gang breeder ; de uitwerpselen kan men ook in

de gangen vinden. Wanneer de larve dicht aan den rand is ge-

komen, gaat zij haar gang aanmerkelijk verbreeden. Hier ver-

popt zich de larve in een rond coconnetje, Het larve-stadium

duurt ongeveer een maand, terwijl de poptoestand ongeveer

14 dagen duurt. Daar de eieren in het laatst van April al gelegd

worden, verschijnen omstreeks half Juni de eerste nieuwe kevers.

Deze knagen de bekende ronde gaatjes in de beukenbladeren.

Ook de overwinterde kevers doen dit en wanneer de gezwollen

bladknop nog maar pas de blaadjes het licht doet zien, zijn deze

soms al met tal van gaatjes doorboord. De nieuwe kevers gaan
ook op de vnichten over. Daar de beuken dit jaar flink beladen

zijn met vruchten en de kevers in zoo'n groot aantal voorkomen,
kon men dit jaar het kevertje eens goed gadeslaan. Andere
jaren is dit niet zoo gemakkelijk, daar men ze overdag haast niet

op de bladeren ziet. Zij laten zich ook volstrekt niet storen en

bij aanraking springen ze een heel eind weg.

Het spreekt vanzelf , dat wanneer bijna alle bladeren van den
beuk door de larve van den beukenspingkever gemineerd zijn,

dit eenigszins met aanwasverlies gepaard zal gaan. De plaatsen,

waar het bladmoes weggegeten is, worden spoedig door ver-

droging bruin en dit bruin worden valt juist sterk op aan het

einde van het blad waar de gangen zich zoo sterk verbreed
hebben.

Wanneer beukenbladeren door late vorst bevroren zijn,

vertoonen deze ook een bruine kleur, doch zijn dan meer geheel

verschrorapeld en men mist' de gangen der larven. Deze beide

beschadigingen zijn dus niet moeilijk uit elkaar te houden.
De kever huist het meest in oudere bosschen, doch jonge

heesters spaart hij ook niet. Ik decide reeds mede, dat de
kevertjes ook aan de nog onrijpe beukenvruchtjes knaagden.
Deze worden hierdoor in hun verderen groei gestoord, verdrogen
en geven loos zaad; een deel van de beukenoogst kan hierdoor
dus verloren gaan. Niet alleen in ons land doch ook in de om-
streken van Cassel en in de prachtige oude bosschen in het Deister-

gebergte bij Hannover kwam het bewuste kevertje dit jaar in

groot getal voor. Verschillende houtvesters aldaar deelden mij
mede, dat zij het sinds langen tijd niet in zoo'n omvang hadden
waargenomen. Begin Juni zagen die bosschen er uit alsof het
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reeds herfst zoii worden. Weermiddelen tegen dit insect bestaan
er niet.

Het Loo, 20 Sept. 1921, J. F. VOOEL.

( Vliigschrift No. 38 van den Planten-
ziektenkundigen Dienst.)

POKZIEKTE VAN HET PEREBLAD.

Beschrijving en oorzaak. Zoodra de blaadjes zich ontplooien,
bemerkt men, vooral bij leiboomen en pyramiden, minder bij

hoogstam, op sommige bladeren roode vlekjes aan weerszijden
van de hoofdnerf. Het blad blijkt ter plaatse van deze vlekjes
eenigszins opgezwollen, zoodat er puistjes of pokken ontstaan,
vandaar de naam. De vlekken zijn niet altijd rood, maar dikwijls

geelgroen, lichter dan het normale blad, later worden zij bruin
en dor. De opzwelling wordt veroor-
zaakt doordat de opperhuid aan
beide zijden van het blad naar buiten
is gebogen. Dit is het gevolg van
een abnormale vergrooting van de
bladmoescellen, vooral in de lengte.

Deze cellen komen daardoor los van
elkaar te Uggen, waardoor het blad

op de pokkige plekken min of meer
sponsachtig wordt. Aan deonderzijde

heeft de pok een kleine opening.

Meestal zijn verscheiden bladeren

aan denzelfden twijg aangetast; dat
zijn bladeren, die zich alien uit den-

zelfden knop hebben ontwikkeld. In
zulk een knop hebben dan galmijten,

de veroorzakers der ziekte, overwin-

terd. Deze galmijten, Eriophyes (
=

Phytoptus) pyri Nal. zijn zeer kleine,

hoogstens Vio m.M, lange diertjes, be-

hoorende tot de spinachtige dieren. Hun lichaam is langge-

itrekt, wel 6 maal zoo lang als breed, bijna rolrond, van achte-

sen een weinig toegespitst, het stompere vooreinde is voorzien

van 4 korte pootjes. De kleur is wit, de huid fijngeringd. De
mijten overwinteren bij voorkeur onder de tweede en de derde

laag der knopschubben, dikwijls in menigte, tot vijftig toe, bij

elkander. In het vroege voorjaar bevindt zich een enkele vrou-

welijke mijt in de kleine roode puistjes, waarin zij met ver-

scheiden dagen tusschenpooze 5 of 6 eieren legt. Deze moeder-
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mijten schijnen daarna af te sterven, men vindt althans in Mei
bijna nooit mijten in de pokken, maar wel de zeer kleine eitjes,

die slechts V20 m.M, groot zijn. Terwijl de bladeren zich verder

ontplooien, komen de eieren uit; de mijten, die er uit ontstaan,

verlaten na eenigen tijd de pok en kruipen door de huidmondjes
op andere plaatsen van hetzelfde blad of van andere bladeren

naar binnen, waar dan weer nieuwe pokken ontstaan. Deze trek

schijnt geruimen tijd te duren, in elk geval tot midden in

den zomer toe. Omstreeks dien tijd beginnen de pokken bruin

en dor te worden; is een blad sterk er mee bezet, dan sterft

dit geheel af ; minder aangetaste bladeren, die ten deele bruin

zijn geworden, kunnen met die bruine deelen niet meer func-

tioneeren, zoodat de bladwerkzaamlieid soms sterk verminderd
wordt, zeer ten nadeele van den oogst van 't loopende jaar en
van de vorming der knoppen voor het volgende, terwijl de
geheele groei van den boom er door lijdt. Ook worden soms
jange peertjes aangetast, deze gaan dan of geheel ten gronde
of het worden kleine, misvormde vruchten. Behalve op pere-

bladeren, vindt men de pokken ook wel op lijsterbesbladeren.

In Amerika worden ook appels aangetast. In Engeland is dit

eveneens enkele malen waargenomen, doch tot dusverre nog
niet hier te lande. Als de pokken gaan verdrogen, verlaten

de mijten ze en begeven zich naar de jonge knoppen, waar zij

tusschen de schiibben in kruipen en daar den winter doorbrengen.

Bestrijding. Daar de mijten niet dieper dan tot de derde laag
schubben in de knoppen zitten, kan men ze bestrijden door een
besproeiing i\\ den winter met een krachtig werkend middel b.v.

carbolineum (7 ^ %) zie vlugschrift Nr. 8, of Californische pap
I op 5, d.i. een deel van de in den handel verkrijgbare of zelf

uit zwavel en kalk bereide pap (zie daartoe vlugschrift Nr. 7)

verdund met 5 deelen water. De carbolineumbesproeiing moet
geschieden, voordat er ecnige werking in de knopjDen is, omdat
men anders beschadiging krijgt. De besproeiing met Califor-

nische pap mag desnoods iets later plaats hebben, doch in elk
geval voordat de knoppen duidelijk uiteen gaan schuiven.
Ook in den zomer is de bestrijding mogelijk, echter is zij dan

moeilijker uitvoerbaar, en het resultaat minder zeker. Wanneer
men n.l. alle met pokken bezette bladeren afplukt, voordat de
pokken bruin zijn geworden, verwijdert men daarmede de mijten,
voordat zij de knoppen ter overwintering hebben betrokken.
Dit moet echter niet te vroeg geschieden, om den boom zoo lang
mogelijk in het genot van zijne bladeren te laten. Verder kan
men tijdens het trekken der mijten er vele dooden door de boo-
men bij warm, zonnig weer herhaaldelijk te bestuiven met fijne

zwavel, n.l. bloem van zwavel of nog beter de fijnere geblazen
zwavel; ook eenige bespuitingen in dien tijd, dus in de maanden
Juni en Juli, met een mengsel van 3 ons bloem van zwavel in
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100 L. water, waarin een ons gewone groene of gele zeep is opge-
lost, hebben het zelfde resultaat. Tegen andere soorten van
mijten, n.l. de z.g, roode spin (zie vlugschrift 36) is zwavellever
zeer werkzaam gebleken; naar alle waarschijniijkheid zal deze
in groengrijze brokken bij drogisten verkrijgbare stof ook op de
galmijten een doodende werking iiitoefenen. Men moet er een
0-4 % (4 gram p. L.), oplossing in water van maken en daarmede
de boomen bespuiten. Voor de bestuiving is een zwavel-verstui-
ver noodig, zooals die in verschillende prijzen in den handel
verkrijgbaar zijn; voor de bespuiting moet men een sproei-
machine hebben (zie over de aan Sproeimachines, in verband met

.

de te verspuiten stoffen, te stellen eischen: Vlugschrift Nr. 5).

BOEKBESPREKING.

Prof. Dk. J. Ritzema Bos en T. A. C.

ScHOEVERS, „Ziekten en Beschadigingen der

Landhouwgewassen'\ 2e Deel. Vierde, geheel

gewijzigde druk. — Groningen en Den Haag,
J. B. WOLTERS' U. M., 1921.

Thans is ook van het tweede deel van dit werk de vierde
druk verschenen. Zooals reeds bij de aankondiging van het
eerste deel in dit tijdschrift (26e jaargang, biz. Ill) is mede-
gedeeld, zullen in de nieuwe, uit vijf deeltjes bestaande uitgave
de ziekten en beschadigingen besproken worden in de volgorde
der gewassen, waaraan zij voorkomen, daar dit het gebruik
voor den praktisehen landbouwer zooveel vergemakkelijkt;

om nu echter niet telkens in herhalingen te moeten vervallen,

worden eerst verschillende algemeene zaken behandeld, waarmee
in het eerste deeltje een begin werd gemaakt, en dat in dit

tweede wordt voortgezet.

Eerst worden maatregelen en middelen besproken ter be-

strijding en ter voorkoming van ziekten en plagen, n.l. le ver-

schillende voorbehoedmiddelen ; 2e. de technische bestrijding,

het toepassen van verschillende bestrijdingsmiddelen; 3e. de

,,biologische bestrijding" (d.i. de hulp inroepen van de natuurlijke

vijanden der onze kultiiurplaten belagende organismen) en

4e. de wettelijke voorschriften betreffende de bestrijding en

wering van schadelijke dieren en plantenziekten en aangaande
de bescherming van nuttige dieren.

Daarna komen achtereenvolgens ter sprake de schadelijke

planten en dieren, die allerlei soorten van gewassen benadeelen,

Onder le. vinden we allerlei kultuurmaatregelen behandeld.



134

zooals vruchtwisaeling, tijd en wyze van zaaien, rijenteelt, op-

ruimen van oogstresten, enz., enz., kortom alles, wat mee kan

helpen om ziekten en plagen onder de landboiiwgewassen te

voorkomen; onder 2e. eerst de middelen tot afweer van dieren,

die de planten of hun zaden eten, of wel van insekten, die er

haar eieren aan leggen, bijv. de ,,koolkragen" tot afweer van de

koolvlieg; daarna bestrijdingswijzen zonder en eindelijk met
bijzondere hulpmiddelen, n.l, fungiciden (middelen, die para-

sitische zwammen dooden), insecticiden (insektendoodende stof-

fen) en herbiciden (onkruiddoodende middelen). De onder 3e,

genoemde biologische bestrijdnig wordt slechts kort besproken,

daar die tot nog toe voor den landbouw weinig belangrijke resiU-

taten heeft opgeleverd. Bij de wettelijke maatregelen komt
natuurlijk ook onze belangrijke Plantenziektenkundige Dienst

te sprake.

Van de schadelijke planten worden de parasitische zaad-

planten afzonderlijk besproken, en verder wordt een en ander

gezegd over woekerplanten in 't algemeen en over de beteekenis

del onkniiden voor onze kultuurgewassen. Van de dieren vinden

we: haas en konijn, boschmuis, dwergmuis, hamster, veldmuis,

woelrat, vogels in 't algemeen, ringmusch, huismusch, kneutje,

vink, kraaien, duiven, ganzen en eenden, engerlingen, ritnaal-

den, aardrupsen, emelten, veenmol, bladluizen, oprollers,

mijten, slakken, aaltjes (parasitische wormpjes) in 't algemeen
en drie soorten daar-an in 't bijzonder. Al deze dieren en planten

zijn niet aan e6n bepaald kultuurgewas gebonden. In de volgende

drie deeltjes zullen nu de ziekten en plagen worden behandeld,

waarmee dit wel het geval is.

Ook dit tweede deeltje is algemeen bevattelijk geschreven,

bevat veel nieiiws naast het van vroeger bekende en wordt door
talrijke goede afbeeldingen verduidelijkt.

H. W. H.

BEKNOPTE AANTEEKENINGEN OP PLANTENZIEKTEN-
KUNDIG GEBIED.

40. Coccobacillus insectorum malacosomae, een nieuwe para-

siet uit het bloed van verschillende rupsen. In de „Comptes
rendus de rAcademie des Sciences", Paris (1920, pag. 206—208)
komt een artikel voor van Hollande en Vernier over eene
tot dusver nog niet bekende bacterie, die oorzaak is van de sterfte

van verschillende rupsen. Van Gastropacha castrensis werd een
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groot aantal rupsen, die op Poterium Sanguisorba leefden, ver-
zameld. Het bleek dat ongeveer 50 % van deze rupsen ziek
waren. De schrijvers isoleerden uit het bloed der geinfecteerde
rupsen eene bacteriesoort, die zeer pathogeen bleek te zijn voor
Gastropacha castrensis en ook voor Vanessa Urticae. Deze
rupsen stierven 24 uren nadat men de bacterien had gebracht
in het darmkanaal of in den bloedstroom. De rupsen van
Gastropacha neustria (de ringelrups) werden zelfs reeds 12 uur
nadat de bacterien in het bloed werden gebracht, gedood;
als men deze rupsen de bacterien liet opnemen met het voedsel,

werden zij niet alle besmet en slechts 30 tot 63 procent
stierven.

41. De perithecien van den eikenmeeldauw in Duitschland.

Dr. J. Behrens heeft in .^Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten",

Bd. XXXI (1921), Heft 3—4, biz. 108—110, over dit onderwerp
eene mededeeling gepubliceerd. De eikenmeeldauw heeft zich

sinds 1907 als eene ernstige ziekte van het eikenhakhout en de

jonge eikenboompjes in kweekerijen in Europa vertoond, en

zich daar in de volgende jaren al spoedig zeer sterk verbreid,

zoodat hij sindsdien in alle deelen van Westelijk Midden-Europa
eene ernstige plaag is geworden, die elk jaar in meerdere of

mindere mate voorkomt. Juist door de sterke mate, waarin het

epiphytisch (buiten op de bladeren en jonge scheuten) levende

mycelium zich verbreidt en door de enorme massa's conidien,

die dit mycelium voortbrengt, is de eikenmeeldauwzwam

oorzaak van eene zeer ernstige ziekte geworden. Maar de peri'

theciumvorm dezer zwam vertoont zich in Europa niet dan

hoogst zelden: een verschijnsel, dat zich ook bij verschillende

andere meeldauwzwammen voordoet, o.a. bij den echten

meeldauw van den wijnstok (Oidium Tuckeri = Uncinula

spiralis). Slechts eenmaal nog was tot dusver het ontstaan van

perithecien bij de eikenmeeldauwzwam in Europa ontwijfelbaar

vastgesteld, n.l. door Arnaud en Foex in 1911 in Cavillargues

(Dept. du Gard). Het bleek den ontdekkers dat onze Europeesche

eikenmeeldauwzwam moet worden geidentificeerd met de in

Amerika voorkomende eikenmeeldauwzwam Microsphaera quer-

cina Barr. = M. extensa Cook et Peck, welke zwam Salmon

in zijne Monographic der Erysipheeen als een vorm van M. Alni

beschouwt en waaraan hij den naam M. Alni extensa Salmon geeft.

Het is vrijwel zeker dat vroeger gevonden perithecien van op

eiken voorkomende meeldauwzwammen niet beboorden bij de

zwam, die sedert 1907 als de oorzaak van den beruchten ge-

wonen eikenmeeldauw zoo algemeen in Europa optreedt.
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Nu heeft Dr. J. Behrbns in October 1920 in de buurt van

Hildesheim op e^n enkel eikenblad, dat door den meeldauw was

aangetast, perithecien van eene meeldauwzwam gevonden,

welke door hem en ook door Prof. Neger werden herkend als

Microsphaera-^erithecien, identiek met die, welke Arnaud en

FoEx op door eikenmeeldauw aangetaste eikenbladeren hadden

aangetroffen. Naast donkere, bijkans zwarte, rijpe perithecien,

werden ook jongere, bruine en gele, perithecien gevonden . Alle

perithecien stonden op het blad in een hoop bij elkaar: de

jonge exemplaren rondom de oude.

Hoe komt het nu, dat perithecium-vorming bij den eikenmeel-

dauw in Europa zoo hoogst zelden voorkomt, terwijl dezelfde

meeldauwzwam in Amerika, ook op Europeesche soorten van

eiken, geregeld perithecien vormt? Op deze vraag moeten wij

het antwood schuldig blijven. Behrens kan zich niet voorstellen,

dat hier klimatologische verschillen tusschen de Oude en de

Nieuwe Wereld in 't spel zouden zijn. Hij werpt de mogelijkheid

van eene andere hypothese op. Zooals men weet, worden de

perithecien der meeldauwzwammen gevormd langs geslachte-

lijken weg, n.l. door versmelting van den protoplast van een zeker

gedeelte van een myceeldraad met dien van een ander gedeelte

daarvan of van een anderen myceeldraad ; de eene protoplast

fungeert dan als mannelijk element en de andere als vrouwelijk

element. Nu zou het, volgens Behrkns, kunnen zijn, dat de

zwam van den eikenmeeldauw heterothallisch was; dat wil

zeggen : dat uit bepaalde conidien een mycelium zou ontstaan,

dat alleen mannelijke ceilen voortbracht en uit andere conidien

een mycelium, 't welk alleen aan vrouwelijke ceilen het aanzijn

gaf. Wanneer nu van uit Amerika alleen eikenbladeren met
mannelijk mycelium in Europa waren ingevoerd of alleen eiken-

bladeren met vrouwelijk mycelium, dan zou het uitblijven van
peritheciumvorming in Europa van zelf spreken. En dan zou

daarmee ook verklaard zijn de kolossale ontwikkeling van het

vegetatieve mycelium in Europa, alsmede de overmatig sterke,

lang aanhoudende conidienvorming in ons werelddeel. Immers
met de vorming van perithecien komt de uitbreiding van het

mycelium en de vorming van conidien tot afsluiting ; waar geen
perithecien ontstaan, gaan laatstgenoemde processen door, zoo
lang de weersomstandigheden het veroorloven.

Maar> zal men vragen, strijdt tegen deze opvatting niet het

feit, dat dan toch — zij het bij hooge uitzondering — ook in

Europa peritheciumvorming werd waargenomen ? Neen, ant-

woordt Behrens; bij de plantaardige organismen zijn, ook bij

scheiding der geslachten, toch bij ieder individu de beide ge-
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slachten potentieel aanwezig, en kunneii zij in sommige gevalleu
optreden. (In vrouwelijke bloemgroepen, bij een- en tweehuizige
planten, kunnen soms mannelijke bloemen tot ontwikkeling
komen, en omgekeerd.)
De door Behrens geopperde veronderstelling is zeker ver-

nuftig uitgedacht; maar hij zelf schrijft daarover: „Doch fehlt
zu dieser Annahme jegliche Grundlage."

42. Werkzaamheid van chloropikrine op hoogere planten. In
de ,,Comptes rendus hebd. de TAcademie des Sciences" van 1920
T. 170, komt op biz. 858—860 een kleine verhandeling voor van
Gabriel Bertrand, getiteld: „Action de la chloropicrine sur
les plantes superieures", en op biz. 952—954 van denzelfden
auteur een opstel, getiteld: „Des conditions, qui peuvent
modifier I'activite de la chloropicrine vis-a-vis des plantes
superieures".

Omtrent de werkzaamheid van chloropikrine werd door G.
Bertrand geexperimenteerd o.a. met de volgende gewassen:
pereboom, klaver, kool, sering, Japansche Evonymus, wijnstok,
iep, populier, haver. De resultaten zijner proefnemingen waren
de volgende: Bij zeer krachtige inwerking (tot 200 gram op
1 M2.) sterven de bladeren plotseling af, worden stijf, behouden
hun vorm en verdrogen, aan den stengel zitten blijvende.

Bij het gebruik van geringere hoeveelheden (10—30 gram op
1 M2.) ziet men sterke plasmolyse optreden, waarbij de bladeren
waterdruppeltjes afzonderen; het groen der bladeren gaat over
in roodachtig, later in rood, daarna in geelachtig of zwartachtig.

Bij nog zwakkere inwerking {slechts enkele grammen op 1 M2.)

treedt eene zwakkere plasmolyse op; de bladeren krijgenbruin-

achtige vlekken, verwelken en vallen af . De verschijnselen komen
veel overeen met de inwerking van koude. Bij de plasmolyse

raken reukstoffen vrij, die ruiken o.a. naar bittere amandelen
of naar cumarine. Jonge bladeren zijn minder gevoelig dan
oudere. Men kan derhalve planten ermee behandelen zoo dat

de parasieten gedood worden, terwijl wel de bladeren doodgaan
maar de knoppen in leven blijven, zoodat men het chloropikrine

als middel ter bestrijding van plantenparasieten kan gebruiken.

Het middel werkt bij helder licht zoowel als in de duisternis;

het komt er niet op aan, of de lucht vochtig is of niet, evenmin

of de bladeren al dan niet vochtig zijn. (In dit opzicht verschUt

het van blauwzuurgas.)

43. Uspulun als bijtmiddel van zaden. Falk heeft in den

„Erfurter Fuhrer im Obst- und Gartenbau", 1920, biz. 403—
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404, proeven meegedeeld, waariiit blijkt, dat erwten en kom-

kommerzaden, die 2 uren lang in eene 1 procentige Uspulun-

oplossing hadden gelegen, veel beter en sneller ontkiemden en

meer weelderige en gezonde planten opleverden dan onbe-

handelde zaden. Ook was de oogst van de planten, gegroeid uit

de met Uspulun behandelde zaden, grooter.

44. Veldproeven omtrent het narcissenaaltje. In „Journal of

the Royal Horticultural Society London", 1919, XLIV, biz.

(j8—72 deelt Ramsbottom de resultaten van verschillende proef-

nemingen omtrent met narcissenaaltjes besmette gronden mee.

Zonder over deze proefnemingen uit te weiden, kan worden

vermeld, dat de resultaten alle negatief waren. Verder ging R.

na of het narcissenaaltje ook in andere gewassen overgaat.

Dit schijnt in 't algemeen het geval niet te zijn; alleen in de

gewone ui of ajuin bleek de bedoelde nematode in grooten

getale over te gaan.

45. Bordeauxsche pap als een insektendoodend middel. Bor-

deauxsche pap is, zooals algemeen bekend is, een uitstekend

middel ter bestrijding van vele ziekten van gewassen, die door
zwammen worden veroorzaakt ; als insektendoodend middel heef t

het in 't algemeen geene beteekenis. Eene uitzondering echter

schijnt te moeten worden gemaakt ten opzichte van Empoasca
mali, eene soort van bladvloo, in Amerika onder den naam „leaf

hopper" bekend. Eerst verscheen onder den titel „Does Bor-

deaux Mixture repel the Potato Leaf-Hopper?" van de hand van
C. L. FiNKE een artikel in ,,Journal of Economic Entomology",
1919, Vol. XII (biz. 256—257), waarin in 't kort wordt mee-
gedeeld, dat Bordeauxsche pap met zinkarsenaat bij de bestrij-

ding van de door Empoasca mali veroorzaakte schade betere

resultaten oplevert dan nicotine. In Juli 1921 verscheen Bulletin

334 van „Agricultural Experiment Station University of Wis-
consin" van de hand van J. E. Dudley en H. F. Wilson,
getiteld „Combat Potato Leafhopper with Bordeaux". Deze
brochure is 31 bladzijden groot en bevat 17 afbeeldingen. Zij

geeft in de eerste plaats eene beschrijving van den „Potato
Leafhopper", die behalve de aardappelplant, o.a. ook den appel-

boom, suikerbieten, hennep, soya, tuinboonen en dahlia's

aantast. De toestanden van ei, larve en volwassen insekt worden
beschreven; verder ook de leefwijze. De larven zoowel als de
volwassen insekten steken hun snuit in de grootere nerven der

bladeren en zuigen aldus de sappen van deze op. Zij tasten

echter alleen de bovenste helft der bladeren aan. Daar zij sappen
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zuigen uit de grootere nerven, wordt de toevoer van vocht
naar al die deelen van het blad belemmerd, welke hunnen toevoer
door middel van de aangetaste nerven moeten ontvangen.
De bovenhelft van het blad kan dientengevolge geel worden en
gaan krullen, althans wanneer er zich vele insekten op het blad be-
vinden. Hoewel reeds daardoor sommige bladeren kunnen dood-
gaan, wordt de schade eerst zeer belangrijk, wanneer als gevolg
van de aanwezigheid van den „potato leafhopper" eene bepaalde
ziekte, de „hopperbum" optreedt. Dan wordt het aanvankelijk
door het zuigen van het insekt eenigszins geel geworden en
gekrulde blad bruin, het krult zich naar boven en schrompelt
dan ineen. De ziekte verbreidt zich van den top of den rand
van het bovendeel van 't blad naar de middennerf toe, maar de
verbreiding naar de basis toe geschiedt slechts langzaam, zoodat
het onderste gedeelte van sommige bladeren groen blijft tot
de geheele plant ongeveer dood is. Bij voortdurend heet, droog
weer breidt zich de ,,hopperburn" veel sneller uit dan bij koud
vochtig weer.

De „hopperburn" treedt niet alleen op waar de insekten sappen
uit de bladeren opnemen, maar ook daar, waar de wijfjes hare
eieren leggen in de middelnerf of in den bladsteel,

Verschillende proeven, genomen bij aardappelplanten, boo-
nen, zaailingappels en dahlia's, toonden ontwijfelbaar aan dat
de aanwezigheid van ..leaf hoppers" noodig is voor het optreden
van „hopperburn" ; zelfs zou door een paar van deze insekten

de dood van eene jonge plant kunnen veroorzaakt worden.
Uit deze mededeelingen schijnt te blijken — hoewel de schrij-

vers slechts terloops de aandacht hierop vestigeti — dat de

naaste oorzaak van de plantenziekte, welke „hopperburn"
wordt genoemd, niet is de bladvloo, die onder den naam „potato

leaf hopper" bekend is; maar dat de wonden, welke dit insekt,

hetzij met den snuit of met de legboor, veroorzaakt, de bladeren

geschikt maakt voor de infectie door de eene of andere soort

van zwam, die dan de naaste oorzaak zou zijn van de „hopper-

burn". Immers niet altijd volgt de aantasting door „hopper-

burn" op die door het insekt, dat met zijn snuit wel sappen aan

de bladeren onttrekt, en daardoor schade kan teweeg brengen,

maar op verre na niet zoo veel als wanneer de „hopperburn"

er op volgt.

Mocht het later blijken dat mijne opvatting juist is, dan zou

de Bordeauxsche pap waarschijnlijk niet in de eerste plaats als

insecticide werken maar in hoofdzaak als fungicide. Wel sehijnen

de bladvlooken in 't algemeen de met Bordeauxsche pap be-

spoten aardappelplanten te vermijden, maar dat zij worden
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gedood door dit middel, blijkt uit de verslagen van de ge-

nomen proeven niet.

46. Vatbaarheid van onderscheiden appels en peren voor

schurft (Fusicladium). H. Laubeet deelt hieromtrent zijne

ervaringen mee in „Erfurter Fiihrer im Obst- und Gartenbau",

1920, biz. 149. Onder ongunstige plaatselijke omstandigheden

bleven in het jaar 1920, waarin Fusicladium daar zeer veel op-

trad, in eene Westelijke voorstad van Berlijn de volgende appel-

soorten geheel of b:okans geheel schurftvrij : Gele Beliefleur,

Bismarckappel, Claudius Herfstappel, Roode IJzerappel, Gra-

ham's Kgl. Jubilaeumsapfel, Ulzener Calville, Courtpendu,

Peasgood non such, Baumann's Ananas, Grauwe Fransche

Reinette, en de volgende peren: Alexander Lukas Butterbirne,

Roode Bergamotte, Poire de Tongres, Clapp's Favorite, Frau
Louise Gothe, Louise Bonne d'Avranches, Gute Graue, Geisen-

heimer Kostliche, Beurree d'Hardenpont, Marie Louise, Olivier

de Serres, Bon Chretien William. — Zeer sterk waren aangetast

van de appelen: Roode Herfstcalville, van de peren: forellen-

peer, Grumkower Butterbirne, Liegels Winterbutterbirne, Weisse
Herbstbutterbirne. — Ik wil hier echter dadelijk bijvoegen,

dat in andere streken soms geheel andere ervaringen werden
opgedaan. Om een enkel voorbeeld te noemen: de peer Louise

Bonne d'Avranches, die volgens Lauberts ervaring zoo goed als

vrij bleef van schurft, leed volgens Strohbusoh teGlindow aldaar

in 1920 bijzonder sterk aan deze ziekte (zie ,,Praktischer Rat-
geber im Obst- und Gartenbau", 1920, biz. 376). desgelijks

in 1920 te Kothen, volgens opgave van Strube in „Praktischer

Ratgeber im Obst- und Gartenbau", 1920, biz. 382. — Volgens

de ervaring, die ik gedurende vele jaren te Wageningen heb op-

gedaan, is de peer Louise Bonne d'Avranches over 't geheel

nog al sterk vatbaar voor schurft, maar bestaat er in dit opzicht

tusschen den eenen boom van deze soort en den anderen een
zeer groot verschil. Ik ken exemplaren van de Louise Bonne,
die geregeld, ook in jaren waarin de schurft zeer algemeen op-

treedt, geheel vrij blijven van deze ziekte, terwijl andere boomen
van deze soort in 't zelfde jaar en op gelijksoortige standplaats
ernstig er onder lijden. Dergelijke individueele versehillen wat
betreft de vatbaarheid voor schurftziekte van onderscheiden
appel- en pereboomen van dezelfde soort nam ik ook bij andere
soorten waar.

J. RiTZEMA Bos.



INHOUDSOPGAVE EN REGISTER
VAN DE EERSTE 25 JAARGANGEN VAN HET „TIJDSCHRIFT

OVER PLANTENZIEKTEN",

samengesteld door

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,

met medewerking van

Mej. M. van Slooten en Mej. H. W. Viets.

Herhaaldelijk werd door verschillende lezers van het „Tijd8chrift over
Plantenziekten" de wensch uitgesproken, dat er een Tnhoudsopgave
van en een Register op de vroegere deelen van dit Tijdschrift zou
worden samengesteld. Het Bestuur was van meening, dat dit zeer
zeker hoogst nuttig zou zijn, maar het moest bezwaar maken tegen
de daaraan verbonden kosten, vooral in een tijd, waarin en de druk-
loonen en de prija van het papier zoo hoog zijn; te meer omdat het
met de finantien van onze Vereeniging niet best gesteld is. Toch besloot
het Bestuur reeds een paar jaren geleden, onder zekere voorwaarden,
tot het doen samenstellen van eene volledige Inhoudsopgave en van
een Register op de eerste 25 deelen van het Tijdschrift. Spoedig
daarna werd daarmee begonnen. Onder mijn toezicht werd een niet
onbelangrijk gedeelte van het daaraan verbonden werk verricht door
Mejuffrouw M. van Slooten en Mejuffrouw H. W. Viets, toen ter
tijde schrijfsters aan het Instituut voor Phytopathologie. Aan deze dames
betuig ik bij dezen voor hare hulp mijnen vriendelijken dank. Later
is de door haar verrichte arbeid nog eens nauwkeurig door mij na-
gezien en voor een gedeelte omgewerkt.
De totale omvang van den jaargang mocht echter door de opneming

van de bedoelde Inhoudsopgave en van het Register niet grooter
worden dan een gewone jaargang; anders zouden de kosten te hoog
loopen. Nu was echter de jaargang 1920 (deel XXVI) ten gevolge
van verschillende omstandigheden nog al groot en kostbaar, ook ten
gevolge van het groote aantal opgenomen platen; terwijl de reclame,
bij de verschijning van de le aflevering van dien jaargang voor onze
Vereeniging gemaakt, vrij veel geld kostte. Daarom vond ik het
beter, met de opneming van de Inhoudsopgave en het Register te

wachten tot 1921. In de Septemberaflevering van dezen jaargang wordt
nu opgenomen het eerste vel van de Inhoudsopgave. Het vervolg
van de Inhoudsopgave en het Register zullen worden gepubliceerd
als bijlage van eene of twee der volgendeafleveringen van dezen jaar-

gang of van het volgende deel (1922).
Inhoudsopgave en Register verschijnen met afzonderlijke pagineering;

het drukvlak der bladzijden is ongeveer gelijk aan dat van de eerste

25 jaargangen, zoodat de lezers ze afzonderlijk kunnen laten inbinden
of innaaien in banden of omslagen van dezelfde grootte als die van
de eerste 25 deelen, waarvan het formaat lets kleiner was dan dat
van jaargang XXVI en XXVII-

J. RiTZEMA Bos.
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Gesuikerde Bordeauxsche pap en bijenteelt 190
Kainietoplossing als bestrijdingsmiddel van schadelijke insekten 191
Veezout tegen Coprinus en andere zwammen 192

Jaargang VIII (1902).

J. RiTZEMA Bos. Phytopathologisch Laboratorium Willie Comme-

,

lin Seholten. Verslag over onderzoekingen, gedaan in en over
inliehtingen gegeven van wege bovengenoemd laboratorium
in het jaar 1 901 1

H. J. Calkoen. "Verslag der Algemeene Vergadering van de Neder-
landsche Phytopathologische (plantenziektenkundige) Ver-
eeniging, op 29en Maart 1902 85

C. J. J. VAN Hall. Het aardappelschurft 89
G. Staes. Een nieuw middel tegen den echten meeldauw of Oidium

van den wijnstok 106
Over het verdelgen van akkeronkruid door besproeiingen . . 108

Kleine mededeelingen 116
G. Staes. Misvormde hopbellen 117

De brand der graangewassen 122
C J. J. VAN Hall. Eene ziekt« der seringen, veroorzaakt door

Botrytis vulgaris Fr 142
en M. W. V. van Bijlevelt. Het Spaansch „groen" (Ana-
gallis arvensis), een onkruid, gevaarlijk voor de teelt van ge-
wassen, die aangetast worden door het stengelaaltje (Tylenchus
devastatrix) 144

A. Ide en J. Ritzema Bos. Pereschurft en hare bestrijding. . . . 149
Eenige woorden over appelschurft 172

J. RiTZEMA Bos. Het wegblijven en het omvallen der tulpen, ver-
oorzaakt door Botrytis parasitica Cavara, en de bestrijding
van deze kwaal 177

Jaargang IX (1903).

J. RiTZEMA Bos. Phytopathologisch laboratorium Willie Comme-
lin Seholten. Verslag over onderzoekingen, gedaan in en over
inliehtingen gegeven vanwege bovengenoemd laboratoriuna
in het jaar 1902 1

Julius Bubvenich. Nog het Oidium van den wijnstok 61

H. J. Calkoen. Verslag der Algemeene Vergadering van de Neder-
landsche Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Ver-
eeniging, gehouden op 11 April 1903 65

J. RiTZEMA Bos. Schadelijkheid van het korhoen 69
C. J. J. VAN Hall. Wat leeren ons de waarnemingen der landbou-

wers over het optreden van den tarwehalmdooder (Ophiobolus
herpotrichus) ? 77, 97

J. RiTZEMA Bos. De Culturabeits Ill

G. Staes. Invloed van zwavelkoolstof op de kieming der erwt.. 119
J. RiTZEMA Bos. Monilia-ziekten bij onze ooftboomen 126

Belangrijke problemen der phytopathologie : 147



I. Over de voorbeschiktheid der planten voor parasitaire ziek-

ten, door Prof. Dr. Paul Sorauer 148

Jaargang X (1904).

J. RiTZEMA Bos. Bij het begin van den tienden jaargang 1

• Phytopathologisch laboratorium W. C. Scholten— Verelag
over onderzoekingen, gedaan in, en over inlichtingen gogeven
vanwege bovengenomed laboratorium, in het jaar 1903 3

H. J. Calkokn. Verslag der Algemeene Vergadering van de Nederl.
phytopathologische Vereeniging, op 19 Maart 1904 49

J. RiTZEMA Bos. ..Kankerstronken" in de kool, veroorzaakt door
Phoma oleracea 53

A. W. Dkost. Pleurococcus vulgaris als endophytisch levende
wier 71

J. RiTZEMA Bos. De natuurlijke vijanden der schadelijke dieren

;

I Algemeene beschouwingen 73
SoHOUTEDEN. Over Aphis Padi 99
Wm. Balk Wzn. lets over 't gebruik van Bordeauxsche pap in

VTUchtentuinen 104
J. RiTZEMA Bos. Een tweetal „middelen" tegen aardvlooien, die

geen middelen zijn , 108
Proefnemingen omtrent de bestrijding van het stengelaaltje
(Tylenchus devastatrix) en het bieten- of haveraaltje (Hetero-
dera Schachtii): I. Inleiding 110
II. Rapport over het proefveld in den Nieuwlandschen polder
ter opsporing van bestrijdingsmiddelen tegen het stengelaaltje;
1904 (door J. Oortwijn Botjes en J. Ritzema Bos 115

J. Ritzema Bos. Koolrupseu op kool 124
Korte mededeelingen.
1. Een nieuwe ziekte der schorzeneeren 125
2. Eene nieuwe ziekte bij honigklaver 127
3. Eriksson's nieuwe onderzoekingen omtrent graanroesten 129
4. „Kanker" van larix, fijne spar en grove den 132
Eenige misvormingen of monstruositeiten : 135
I. Het Tiiteengaan van de deelen van bloemen der zwarte
bessen 137

- Schade door huisjesslakken 145
- Geringe kiemkracht van in 1903 gewonnen zaad, I 152
- Het doodgaan van kerseboomen aan den Rijn 166
- Korte mededeelingen:

5. Over de verdelging van veldmuizen door middel van de
Loefflersche bacil 192

6. Het inwikkelen van de boomstammen na het verplanten 194
7. Bittere augurken 195
8. Middel tegen aardvlooien 196
9. Invloed van de phosphorzuurbemesting op de enger-

lingenplaag 197
10. Eene epidemische ziekte bij de elzen 199

Jaargang XI (1905).

J. Ritzema Bos. Phytopathologisch laboratorium W. C Scholten:
Verslag over onderzoekingen gedaan in, en over inlichtingen,
gegeven vanwege bovengenoemd laboratorium in het jaar 1904 1

H. J. Calkoen. Verslag der Algemeene Vergadering van de Neder-
landsche Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Ver-
eeniging op 10 Februari 1 906

J- Ritzema Bos. Korte mededeelingen. I. De Peronosporaziekte 76
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der meloenen en komkommers 79
Verslag over den wedstrijd van pulverisateurs, gehouden to'

Wageningen in 1904 en 1905 81
J. RiTZEMA Bos. Korte mededeelingen. I. Het groeien van plan

-

tenwortels in draineerbuizen ; hoe dat te voorkomen. II.
Eene ziekte in haver, veroorzaakt door mijten. III. Over
het afvreten van knoppen door vogels. IV. Beschermt de
wortels der kortgeleden geplante ooftboomen en sierheesters
tegen vorst, als er geen sneeuw ligt. V. Hoe het komt, dat
oude, overigens flink gegroeide en goed bewortelde boomen
zoo dikwijls door den wind worden ontworteld. VI. De
boktor Clytus arcuatus L., schadelijk aan eikenstammen , . 96
„Vallers" in de kool, veroorzaakt door Phoma oleracea
Saccardo 106

J. Elema. Zieke haver op de dalgronden 118
J. RiTZEMA Bos. Geringe kiemkracht van in 1903 gewonnen zaad, II. 124
J. RiTZEMA Bos en H. M. Qttanjeb. Korte mededeehngen. VI.

Beitrage zur physiologisehen Anatomie der Pilzgallen von
Hermann Ritter von Gutenberg. VII. Bewaring van zaad.
VIII. Vergiftiging door kopersulfaat. IX. Handbuch der
Pflanzenkrankheiten von Prof. Dr. Paul Sorauer, 3tte, voll-
standig neubearbeitete Auflage, in Gemeinschaft mit Prof. Dr.
Lindau und Dr. L. Reh, herausgegeben von Prof. Dr. Sorauer 137

J. RiTZEMA Bos. Proefnemingen omtrent de bestrijding van het
stengelaaltje (Tylenchus devastatrix) en het bieten- of haver-
aaltje (Heterodera Schachtii)
III. Rapport over het proefveld in den Nieuwlandschen
poldon, tot opsporing van bestrijdingsmiddelen tegen het sten-
gelaaltje; 1905 (door J. Oobtwijn Botjes en J. Ritzema Bos) 149

H. M. QuANJEB en A. ViiRTHEiM. Een geval van beschadiging
der vegetatie door rook 162

J. Ritzema Bos. De Amerikaansche meeldauw van de kruisbes
(Sphaerotheca mors uvae Berk et Curt), een nieuwe vijand
der bessentelers in aantocht naar Europa 170
Resume uit de ingeleverde vragenlijst omtrent het „haveraaltje' 177

Statuten der Nederlandsche Phytopathologische (Planten-
ziektenkundige) Vereeniging 181

Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche Phytopatholo-
gische (Plantenziektenkundige) Vereeniging 183

Jaargang XII (1906).

J. Ritzema Bos. Bij den aanvang van den twaalfden jaargang.. 1

H. W. Heinsius. Verslag der Algemeene Vergadering van de
Nederlandsche Phytopathologische (Plantenziektenkundige)
Vereeniging, op 28 Februari 1 906 4

Naamlijst der leden van de Nederlandsche Phytopathologi-
sche (Plantenziektenkundige) Vereeniging 6

Instituut voor Phytopathologie, verbonden aan de Rijks
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen
(Toelichting en Reglement) 17

J. Ritzema Bos. Het Phytopathologisch laboratorium Willie

Commelin Scholten van 1895 tot 1906 28
A. C. Ide. Nog eens over peer- en appelschurft (Fusicladium

pirinum en dentriticum; met plaat I) 59

H. M. QuANJER. Het Koolmotje (Plutella cruciferarum) met platen
II en III *) 62

C. Vis. Eenige beschouwingen over het kweeken van vrucht-

) Bij vergissing dragen deze platen de nnmmers I en II in plaats van

II en III.
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boomen, en het aanleggen van boomgaarden op klei- en
zavel^ond 71

H. Mayer Gmelin. Over het voorkomen van Tylenchus devasta-

trix in lupinen en de daaruit voor de landbouwpraktijk te

trekken conclusies 93

J. RiTZEMA Bos. Korte mededeelingen. I. Bestrijding van de

Cokziekte der perebladeren. II. „Nederland8che Vlinders",

eschreven en afgebeeld door Mr. A. Brants. III. Sorauer's
„Handbuch der Pflanzenkrankheiten" 97

H. M. QuANJKK. VoorJoopige mededeeling over ziekten van kool 102
J. RiTZEMA Bos. De beteekenis der insektenetende vogels voor de

bodemkultuur, naar aanleiding van het artikel van G. Severin,
getiteld „Oiseaux insectivores et insectes nuisibles" 105

Ji RiTZEMA Bos. Phytopathologisch laboratorium W. C. Scholten.
Jaarverslag over 1905 143

H. M. QuANJER. Blauwzuurgas als ontsmettingsmiddel 187

Jaargang XIII (1907).

J. RiTZEMA Bos. Op welk wijze kunnen de ziekten van onze bolge-
wassen van de eene plaats naar de andere worden verbreid ? 1

H. M. QuANJER. Eene ziekte van Erica gracilis 8

Hoord-Hollandsche koolziekten (met platen I en II) 13
J. RiTZEMA Bos. Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

Verslag over onderzoekingen, gedaan in, en over inlichtingen
gegeven vanwege bovengenomed Instituut in het jaar 1906,
(met plaat III) 35

Korte mededeelingen. T. Sorauer's Handbuch der Pflanzenkrank-
heiten. II. Nederlandsche Vlinders, beschreven en afgebeeld
door Mr. A. Brants. III. Jahresbericht uber das Gebiet der
Pflanzenkrankheiten, von Prof. Dr. M. Hollrung. IV. De
roestzwam der sparrekegels (Aecidium strobilinum) leeft in
haren anderen ontwikkelingstoestand op de trosvogelkers.
V. Bordeauxsche pap schadelijk voor vee ? 84

H. W. Heinsius. Verslag van de Algemeene Vergadering der Ned.
Phytopathologische vereeniging, op 6 Maart 1907 94

H. M. QuANjER. Noord-Hollandsche koolziekten, vervolg (met
platen I, fig. 32, IV en V) 97

J. RiTZEMA Bos. De Amerikaansche kruisbessenmeeldauw 132
Welke zijn de beste maatregelen, die van Staatswege kunnen
worden genomen, om onzen land- en tuinbouw zooveel moge-
lijk te vrijwaren tegen plantenziokten en schadelijke dieren,
welke van elders zouden kunnen worden geimporteerd ? ... 134
Boekbespreking: Phytopathologisch laboratorium W. C
Scholten: Jaarverslag 1906 150

Jaargang XIV (1908).

J. RiTZEMA Bos. Bij het begin van den XlVen jaargang 1

Naamlijst der leden van de Nederlandsche Phytopathologische
(Plantenziektenkundige )Vereeniging 5

J. RiTZEMA Bos. Het gebruik van carbolineum in den tuinbouw 15
Nog eens: de beteekenis der insektenetende vogels voor de
bodemkultuxir, naar aanleiding van eene reeks nieuwe op-
Btellen van G. Severin, getiteld „Oi8eaux insectivores et
insectes nuisibles" 47

Korte mededeelingen: Een waardeloos onderzoek (Q). Een nieiiw
middel ter ontsmetting van den grond (Q) 65

J. RiTZEMA Bos. Het stengelaaltje (Tylenchus devastatrix), oor-
zsak van „rot" in de bieten 66
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H. M. QuANJER. Het „bladvuur" der komkommers, veroorzaakt
door Corynespora Mazei Guss (met plaat I en II) 78

J. RiTZEMA Bos. Over de vermoedelijke oorzaak van het veel-
vuldig mislukken der hyacinthenbloemen in dezen winter . . 96
Eenige merkwaardige misvormingen , veroorzaakt door
Galmijten (met plaat III, IV, V, VI en VII) 101

H. W. Heinsius. Versiag der Algemeene Vergadering der Neder-
landsehe Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Ver-
eeniging op 21 April 1908 117

KoTte mededeelingen : De St. Jansziekte der erwteplant, en het
schimmelgeslacht Fusarium (Q) 120

Onderzoek betreffende nieuwe ziekte in de aardappelen 124
A. M. Spkexger. De onvruchtbaarheid der kersenboomen in Zuid-

Limburg 129
J. Ritzema Bos. Stemonitis fusca, eene in komkommerbakken

schadelijk optredende slijmzwam 137
Boekbesprekingen (J. Ritzema Bos): De aardappelplant, aansehou-

welijke voorstelling met verklarenden tekst, van Dr. A. Schleyer,
Directeur der „K. landwirtschaftlichen Wintersehule", te
Furth in B.; uitgave van de N.V. „Stoomdrukkerij FioraUa"
te Assen 139

Jaargang XV (1909).

Naamlijst der leden van de Nederlandsche Phytopathologische
(Plantenziektenkundige) Vereeniging 1

J. Ritzema Bos. De NonvUnder en zijne beteekenis voor de ooft-
boomteelt (met plaat I) 12

H. M. Qxjanjer. Over nuttige insekten en over de zoogenaamde
Amerikaansche methode ter bestrijding van insektenplagen 28

H. W. Heinsius. Versiag van de Algemeene Vergadering der
Nederl. phytopathologische Vereeniging, op 13 Maart 1909 82

J. Ritzema Bos. De Anthracnose van den wijnstok in Nederland 85
De belangrijkste ziekten van de druiven 95

H. M. Qttanjer. De perzikdopluis en hare bestrijding (met pi. II) 100
J. Ritzema Bos. De schadelijkheid van petroleumgas voor den

plantengroei (met plaat III) 128
Boekbespreking (J. Ritzema Bos):

HoiXRtJNG. ..Jahresbericht uber dsis Gebiet der Pflanzen-
krankheiten' (1906) 133
Vox Faber. Krankheit«n und Parasiten des Kakaobaumes" 137
Sorauer's „Handbnch der Pflanzenkrankheit«n" 3tte Aufl.,

Lief. 1 1—19 140

Jaargang XVI (1910).

Naamlijst der leden van de Nederlandsche Phytopathologische
(Plantenziektenkundige) Vereeniging ; 1

H. W. Heinsitts. Versiag van de Algemeene Vergadering der Ned.
Phytopathologische Vereeniging, op 5 Februari 1910 13

H. M. QuANJER. Over de bereiding van Bordeauxsche pap (met
plaat I) 16

K. H. M. VAN DER Zande en G. H. G- Lagers. Poeder voor Bor-
deauxsche pap (Bourgondische pap) (met plaat II en III).. 32

H. M. QuANJER. Wat verdient de voorkeur, Bordeauxsche pap of

Bourgondische pap ? • • 42

N. VAN PoETEREN. De verbreiding van den Amerikaanschen kruis-

bessenmeeldauw door middel van het verpakkingsmateriaal 46
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J. RiTZKMA Bo8. De „black scab", eene gevaarlijke ziekte der

aardappels, die met het pootgoed zou kunnen worden bin-

nengeeleept 59
—— De Phytopathologische Dienst in Nederland 65

J. RiTZBMA Bos en H. M. Quanjbr. Het Langendijker Koolziek-
tenvraagstuk 101

J. G. Hazeloop. Nieuwe Cultuurgewassen aan den Langendijk.. 149

Jaargang XVII (1911).

J. RiTZEMA Bos. Bij den aanvahg van deel XVII 1

Naamlijst der donateurs en leden 3

H. W. Heinsius. Verslag der jaarvergadering op 18 April 1911.. 14

J. RiTZBMA Bos. De tuineekhorenmuis (Eliomys quereinus Wagn.
= Myoxus nitela Schreb.) 18
CorATisine 30

H. M. QtTANJER. Invloed van het sproeien der aardappelplant
met Bordeauxsche pap op de ziekte in de knollen 35

Boekbespreking door J. Ritzema Bos, H. J. Calkoen en H. M.
i' QUANJER:

I. „Grundlagen einer Monographie der Gattung Fusarium
Link, von Reg. Rat Dr. O. Appel und Dr. H. A. Wollen-
weber. (Bd. VIII, Heft I der „Arbeiten aus dor Kaiser-
lich Biologischen Anstalt fiir Land- un Forstwirtschaft"

)

Berlin, Paul Parey, 1910 48
II. „Het leven van eenige merkwaardige en schadelijke

insekten", door R. A. Polak. Amsterdam, Allert de Lange 52
HI. „Onze vruchtboomen. Eene bijdrage tot de kennis van

de bemesting der vruchtboomen, door J. P. M. Camman,
Leiter Nypels, Maastricht 54

IV. „Fungou8 diseases of plants" door B. M. Duggar, en
..Diseases of oeonomic plants", door F. L. Stevens en
J. G. Hall 56

J. Ritzema Bos. Het Instituut voor Phytopathologie, de Phyto-
pathologische Dienst en de Phytopathologische Vereeniging 68
De boschmuis (Mus sylvaticus L.) 61
De rosse veldmuis (Arvicola glareolus Schreb.) 80
Mislukte syringeknoppen 96

Eene aanvankelijk wel geslaagde poging om in een zeker gebied
het aantal vogels te vermeerderen

:

I. J. Ritzema Bos. Voorwoord. II. J. Ritzema Bos. De betee-
kenis van de vogels voor onze kultures, ende noodzakelijkheid
van eene wet, die de in 't wild levende vogelsoorten beschermt.
III. G. WoLDA. Vogelkultuur 97

N. VAN PoETEREN. Een en ander over door knolvoet aangetaste
planten 150

Jargang XVIII (1912).

Naamlijst van donateurs en leden 1

H. W. Heinsius. Verslag van de Algem. Vergadering op 30 Maart
1912 12

J. Ritzema Bos. De woelrat of waterrat (Arvicola amphibius L.)
le stuk (met 1 plaat) 16

H. M. Quanjeb. Wat is van Californische pap voor onze ooft-
teelt en andere culturen te verwachten ? (met 1 plaat en
eene tabel ) 21

H. M. Qtjanjer. lets over de techniek van het sproeien (met
1 plaat) I 55



13

Boekbespreking door J. Ritzema Bos.: „Jahresbericht uber das
Gebiet der Pflanzenkrankheiten" von Prof. Dr. M. Hollrune-
Xllter Band (das Jahr 1909) f.' 61

H. M. QuANjEK. Resultaten van bestrijdingsproeven tegen winter-
vlinders (met 1 plaat) 77

N. VAN PoETEREN. De overwintering en bestrijding van eenige
meeldauvvzwammen 85

Boekbespreking door H. M. Qxtaistjeb: „Die Blattrohkrankheit und
unsere Kartoffelernten" von Dr. O. Appel und Dr. O. Schlum-
berger; Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-GeseUschaft.
Heft 190 96

N. VAN Poeteren. Het parasitisme van den mistel (Viscum album
L.) (met 1 plaat) 101

J. Ritzema Bos. De beteekenis van den mol voor land- en tuin-

^_ bouw 114
N. van Poeteren. Carbolineum als bestrijdingsmiddel tegen scha-

delijke dieren, 1 132

Jaargang XIX (1913).

Naamlijst van donateurs en leden 1
N. VAN Poeteren. Carbolineum als bestrijdingsmiddel tegen

schadelijke dieren, II 12
(Vervolg van biz. 149 van den vorigen jaargang)

Boekbespreking door J. Ritzema Bos. „Jahresbericht uber das Ge-
biet der Pflanzenkrankheiten", von Prof. Dr. M. Hollrung;
XIII ter Band (das Jahr 1910. Beriin, Paul Parey, 1912).

T. A. C. Schoevers. Eene voor Nederland nieuwe seringenziekte,
veroorzaakt door Phytophthora Syringae KJebahn 41

H. W. Heinsius. Verslag van de Algemeene Vergadering der
Nederi. Phytopathologische Vereeniging op 1 Maart 1913.. 65

G. WoLDA. Kultuur van in 't wild levende vogels 68
T. A. C. Schoevers. Eenige pogingen tot bestrijding van scha-

delijke insekten door middel van hunne natuurlijke vijanden, I 91
H. M. QuANJER. Over de ontaarding der aardappelen in verband

met de bladrolziekte (met 8 platen) 97
T. A. C. Schoevers. Eenige pogingen tot bestrijding van schade-

lijke insekten door middel hunner natuuriijke vijanden, II.. 109
H. M. QuANjER. Eene methode om groene plantendeelen met be-

houd van hun kleur op vloeistof te bewaren 131
H. M. QuANjER. Onderzoekingen naar aanleiding van het heftig

optreden van de brandzwam Ustilago bromivora in een om het
zaad gekweekte grassoort 137

J. Ritzema Bos. Internationale samenwerking bij de bestrijding

van plantenziekten en schadelijke dieren 153

Jaargang XX (1914).

Naamlijst der donateurs en leden 1

H. M. QxTANJEB en N. SiiAGTER. De roest- of schurftziekte van de
selderieknol en enkele opmerkingen over andere zelderie-

ziekten (met 1 plaat) 13

H. M. Qtjanjer. lets over de techniek van het sproeien, II. (Ver-

volg van biz. 60 van den 18en jaargang; met 1 plaat).... 28
T. A. C. Schoevers. Melk- of loodglans (met 1 plaat) 36
T. A. C. Schoevers. Vleermuisbescherming 42

J. Ritzema Bos. Vlugscnriften van het Instituut voor Phyto-
pathologie 47

H. W. Heinsius. Verslag van de Algem. Vergadering op 21 Maart
1914 (met bijlago) 49
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J. RiTZEMA Bos. De geelgevlekte wormslak (Geomalacus maoulo-
BU8 Allman), eene tot dusver in ons land onbekende schade-
lijke slak (met 1 plaat) 49

T. A. C. ScHOEVEBS. Hiltner's bestrijdingsmiddel van de „Veen-
koloniale Haverziekte" 69

J. RiTZEMA Bos. Mededeelingen betreffende de Nederlandsche
Phytopathologische Vereeniging 74

T. A. C ScHOEVKBS. De kJaverstengelbrand (anthracnose der
klaver), eene tot dusver in Nederland nog onbekende klaver-

ziekte 81
J. RiTZEMA Bos. Naschrift bij het voorgaande artikel („winter-

vfikstheid" van de klaver) 91
T. A. C. ScHOEVERS. Een geval van overbrenging eener planten-

ziekt« door verpakkingsmateriaal 92
J. RiTZEMA Bos. Mededeelingen betreffende het Instituut voor

Phytopathologie, betreffende den phytopathologischen dienst,

en betreffende vroegere jaargaugen van het Tijdschrift. . . . 94
T. A. C. ScHOEVERS. Een rupsenplaag in de aardbeiplanten in de

omgeving van Beverwijk 97
J. RiTZEMA Bos. De knobbelvoet der lucerne, veroorzaakt door

Urophlyctis Alfalfae Magn . 107
Eene belangrijke vreterij van de beukenborstelrups of den
roodstaart (Dasychira pudibunda L.) in het Elspeter bosch 115
Boekbesprekingen

:

j.Jahresbericht uber das Gebiet der Pflanzenkrankheiten"
von Prof. Dr. M. Hollrung; XlVter Band (das Jahr 1911.
Berlin, Paul Barey, 1913) 141
„Krankheiten und Beschadigungen des Tabaks" door Dr. Leo
Peters en Dr. Martin Schwarz. (Berlin, Paul Parey, 1912).. 142
„Arbeiten aus der Kaiserlichen Biologischen Anstalt fur Land-
und Forstwirtschaft, IX Band, Hefg 1 142

J. RiTZEMA Bos. Mededeelingen betreffende de Nederl. Phyto-
pathologische Vereeniging 143

Jaargang XXI (1915).

Naamlijst van donateurs en leden 1

T. A. C. ScHOEVERS. De Eikenmeeldauw 14
Perzikschurft („Peach Scab") in Nederland (met plaat I,

fig. 1) 26
J. RiTZEMA Bos. Boekbespreking:

Sorauer's „Handbuch der Pflanzenkrankheiten", 3tte voU-
standig neu bearbeitete Auflage, in Gemeinschaft mit Prof.
Dr. G. Lindau und Dr. L. Reh, herausgegeben von Prof. Dr.
Paul Sorauer. Berlin, Paul Parey 30
Vlugschriften van het Instituut voor Phytopathologie 33
Mededeelingen betreffende de Nederlandsche Phytopatholo-
gische Vereeniging 35

H. W. Heinsius. Verslag van de Algem. Vergadering op 6 Maart
1915 (met bijlage) 37

H. VissER. Bestuivingsproeven bij „8tullen" van witte kool, ge-
nomen te Andijk in 1914. (Met Plaat I, fig. 2) 41

T. A. C. ScHOEVERS. Otiorhynchus sulcatus L. aan aardbeien ... 49
J. RiTZEMA Bos. Boekbespreking:

„Arbeiten", „Mitteilungen", en „Flugblatter" v. d. Kaiser-
Biologische Anstalt fur Land- und Forstwirtschaft, te Dahlem
bij Berlijn 62
Mededeeling betreffende Nederlandsche Phytopathologische
Vereeniging 60
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N. VAN PoETEREN. De spruitvreter of knopworm der bessenstrui-
ken (Incurvaria capitella Fabr.) Met plaat II en III 61

M. J. SiRKS. Uit de geschiedenis onzer kennis aangaande brand-
zwammen, haar leven en hare bestrijding 81

J. RiTZEMA Bos. Opmerkingen naar aanleiding van eene verpotte
palm 96

T. A. C ScHOEVERS. Voorloopige mededeeling over eene nog on-
bekende, wellicht niet ongevaarlijke ziekte in het vlas; met.
plaat IV 100

J. RiTZEMA Bos. Boekbespreking:
„Nederlandsche Insecten" door P. Teunissen, Redacteur van
Land- en tuinbouw van „Het Nieuws van den Dag". Uitgave
V. J. C. Baan & Co. te Alkmaar 107

. Mededeeling betreffende de Nederlandsche Phytopatholo-
gische Vereeniging 110

T. A. C. ScHOEVERS. Een nieuwe Havervijand (Tarsonemiis spiri-
fex Marchal. (Met plaat VI en VII) 124

J. RiTZEMA Bos. Mededeeling betreffende de Nederlandsche
Phytopathologische Vereeniging 130

N,. VAN PoETEREN. De „Roode Worm" der Frambozen (Lampro-
nia rubiella Bjerk), (met plaat VIII en IX) 131

T. A. C. ScHOEVERS. Het Phytophthora-rot der Pitvruchten . , . . 153
N. VAN PoETEREN. De verordeningen nopens de bestrijding van

den Knopworm en de Bessenspanrups in de gemeenten Zwaag
en Blokker 160

J. RiTZEMA Bos. Het Andijvierot, veroorzaakt door Marssonia
(Marssonina) Panattoniana Berl 169
Boekbespreking:
„Ziekten en beschadigingen der Tuinbouwgewassen" door
M. van den Broek en P. J. Schenk (Groningen, J. B. Wolters) 187

Jaargang XXII (1916).

N. VAN PoETEREN. Het gebruik van carbolineum bij de bestrij-

ding van schadelijke dieren 1

J. RiTZEMA Bos. Boekbespreking:
„Het wondere leven der Paddenstoelen" door D. J. van der
Ven. (Meulenhoff editie. „een algemeene Bibliotheek", Am-
sterdam; Meulenhoff en Co. 1912) 37
Mededeeling betreffende de Nederlandsche Phytopatholo-
gische Vereeniging 40

Naamlijst van donateiirs en leden 54
J. RiTZEMA Bos. De Nederlandsche Phytopathologische (Planten-

ziektenkundige) Vereeniging 1891—1916 54
T. A. C. ScHOEVERS. Nog iets over eikenmeeldauw 84
N. VAN PoETEREN. De verordeningen in de Gemeenten Zwaag en

Blokker 94
T. A. C. SCHOEVERS. De rol van den wind bij de verbreiding van

den Plakker in Amerika 100
H. LiNDEMAN. Onkruidbestrijding met fijngemalen kainiet (met

10 platen) 197
E. W. Heinsius. Buitengewone Vergadering van de Nederlandsche

Phytopathologische Vereeniging, tot viering van haar 25-jarig

bestaan, op Woensdag 26 April 1916 te Wageningen 122
J. RiTZEMA Bos, Boekbespreking: „Les ennemis de nos arbres

fruitiers et les moyens de les combattre" par T. Vernieuwe
(Bruxelles, Society Anonyme M. Weissenbruch, imprimeur
du Roi; 1915) : 129

T. A. C. ScHOEVERS. lets over bestrijding van schadelijke insekten
door zwammen en bakterien 131
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BiTZBMA Bos. Boekbespreking:
CocoT nucifera, Handboek voor de kennis van den Cocospalm
in Nederlandsch Indie, zijne geschiedenis, beschrijving, kultuur
en produkten", van Dr. F. W. T. Hunger (Amsterdam, Schel-

tema en Holkema's Boekhandel; 1916) 203
— Mededeeling betreffende de Nedorlandsche Phytopathologiache

Vereeniging 207

Jaargang XXIII (1917>.

N. VAN PoETEBBN. Het Hennepvuur (met 2 platen) 1

K. Onkust. Resultaten van het bespuiten der Frambozen met
carbolineum voor de bestrijding van Lampronia rubiella

Bjerk 17

J. RiTZEMA Bos. Mestkevers van het geslacht Aphodius 111., ais

vijanden van de champignon -kultuur 31
Mededeelingen der Nederlandsche Phytopathologische Ver-
eeniging 32

Naamlijst van donateurs en leden 33
J. RiTZEMA Bos. De Muskusrat, Bisamrat of Ondatra (Fiber

Zibethecus L.) met 2 platen 47
Mededeelingen der Nederlandsche Phytopathologische Ver-
eeniging 80

Dr. H. W. Heinsius. Verslag van de Algemeene Vergadering der
Nederlandsche Phytopathologische Vereeniging te Amster-
dam op 10 April 1917 91

H. A. A. VAN der Lek. Over het voorkomen van „biologi8che of

physiologische rassen" bij plantenparasieten, en de oecono-
nische beteekenis daarvan ; I 85

J. RiTZEMA Bos. Het Stengelaaltje (Tylenchus devastatrix) en de
tegenwoordig in de bloembollenstreek heerschende aaltjes-

ziekte der narcissen ; I 99
Mededeelingen der Nederlandsche Phytopathologische Ver-
eeniging 136

H. A. A. VAN DEK Lek. Over het voorkomen van „biologische of

physiologische rassen" bij plantenparasieten, en de oeconomi-
sche beteekenis daarvan ; II 137

J. RiTZEMA Bos. Aan de Lezers van het „Tijdschrift over Plan-
tenziekten" 166

T. A. C. ScHOEVERS. Het Stengelaaltje als Tabaksvijand 167
H. A. A. VAN DEB Lek. Rhizina inflata (Schaff) Sacc, een wortel-

parasiet van coniferen 181
N. VAN Poeteben. Bestrijding van Dopluis op perzik en druif. 195
J. RiTZEMA Bos. Mededeelingen van het Instituut voor phyto-

pathologie en van den phytopathologischen Dienst 204

Jaargang XXIV (1918).

Naamlijst van Donateurs (83) en Leden (365) van de Nederl. Phyto-
pathologische (Plantenziektenkundigo) Vereeniging op 1

Februari 1918 1

P. J. ScHENK. De Erwtenkever 15
J. RiTZEMA Bos. Lantarenplaatjes betreffende ziekten en bescha-

digingen van Landbouwgewassen 25
J. RiTZEMA Bos. De Eekhoren (Sciurus vulgaris L.) en zijne oeco-

nomische beteekenis (met 2 platen) 29
H. W. Heinsius. Verslag van de Algemeene Vergadering der Ned.

Phyt. Vereeniging, gehouden op 3 April 1918 te Wageningen,
met bijlage: Verwelkingsziekten bij kultuurgewassen 77
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N. VAN PoETEBEN. Bestrijding van den Eikenmeeldauw 83
H. A. A. VAN DEB Lek. Over de zoogenaamde „kwade harteu" of

j.zwarte pitten" der erwten (met 1 plaat) 102
C. A. L. Smits van Bubgst. De oecononaische beteekenis der sluip-

wespen 116
T. A. C. Schoevebs. lets over wortelknobbels en andere kanker-

achtige uitwassen bij planten, 1 123
lets over wortelknobbels en andere kankerachtige uitwassen
bij planten, II 133

P. J. Schenk. In en op den bodem levende plantenvijanden, I . . 149
J. RiTZEMA Bos. Boekaankondiging

:

„Ziekten en Beschadigingen der Tuinbouwgewassen" door
M. V. d. Broek en P. J. Schenk (uitgave van J. B. Wolters'
Uitgevers-Maatschappij te Groningen en Den Haag) 2e druk 160
De egel en zijne oeconomische beteekenis 161
Boekbespreking: N. van Poeteren, „Ziekten van Groenten-
gewassen" ; uitgave van de firma Leyter-Nijpels te Maastricht 199
Mededeelingen betreffende het Tijdschrift en betreffende de
Nederl. Phytopathologische Vereeniging 204

H. A. A. VAN DEE Lek. Over de z.g. „Verwelkingsziekten", in hot
bijzonder die, welke door Verticillium alboatrum veroorzaakt
worden (met 1 plaat), I 206

J. RiTZEMA Bos. Boekbespreking:
J. Heidema, „Bestrijding van Onkruiden", 2e druk, uitgave
van J. B. Wolters, Groningen en den Haag 220

BIJBLAD.

C. S. Wennink. De gevolgen der Bladrolziekte bij aardappelen . 1

J. RiTZEMA Bos. Eene opmerking voor hen, die grasland scheuren
om het te bebouwen 5

T. A. C. Schoevebs. De bloedluis (Schizoneura lanigera Hauss-
mann) "^

A. M. Spbengeb. Levert het snoeien gevaar op voor het ontstaan
van ziekten ?

1"^

Gloeosporium Lindemuthianum in princesseboonen 20
De bestrijding van insecten met arsenicumpraeparaten en
het gevaar voor de bijenteelt 21

J. RiTZEMA Bos. Ziekten bij kool (I knolvoet) 26
Aardvlooien 36

T. A. C. Schoevebs. Een middel om moUen uit broeibakken te

weren »1

D. Stieltjes. De bestrijding van aardvlooien 43

H. Maabschalk. Musschen en appelbloesemkevers 45

N. VAN Poeteben. Verdelging van ratten 47

J. RiTZEMA Bos. De gevolgen van een fout bij het snoeien van
laanboomen 4:9

Jaargang XXV (1919).

Naamlijst van donateurs (87) en leden (416) van de Nederl. phyto-
pathologische (plantenziektenkundige) Vereeniging, 1 Februari

1919 ;
1

H. A. A. VAN DEB Lek. Over de z.g. „Verwelkingsziekten", in het

bijzonder die, welke door Verticillium alboatrum veroorzaakt

worden, II • 30
J. L. F. DE Meyebe. Welk voedsel eet de roek het liefst ? 53

J. RiTZEMA Bos. Naschrift bij het voorgaande artikel over het

voedsel van den roek 63
Bijdrage tot de kennis van de werking der Bordeauxsche pap
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op de aardappelplant 77

T. A. C PcHOKVBJis. Nieuwe ziekten, waarop gelet moet worUen,
I, bij Spinazie 95

J. RiTSBMA Bob. Boekbespreking

:

Prof. Dr. E. Giltay, „Plantenleven; Proeven en Beschouwingen
over eenige der voomaamste levensverschijnselen van de plan-

ten", 2e deel: de voortplanting, 2e vermeerderde en bijge-

werkte druk. — Grordngen en den Haag. J. B. Wolters'
Uitgevers-Maatschappij, 1918 99

P. J. ScHBNK. In en op den bodem levende plantenvijanden, II 101

T. A. C. ScHOEVERS. Nieuwe ziekten, waarop gelet moet worden,
II. Bij Tomaten, Petunia's, Asters, Miiurbloemen en Gilia

tricolor 127

J. RiTZXMA Bos. Bestrijding van de Boonenbladluis 129
T. A. C ScHOEVERS. Het Spint 145
J. RiTZEMA Bos. Mededeeling 156
J. RiTZEMA Bos. Boekbespreking:

J. Z. ten Bodengate Marissen, „Algemeene Plantenteelt", 5e

druk, bewerkt door Prof. J. Elema, Groningen bij J. B. Wolters 159
p. J. ScHENK. Vogelcultuur ten bate van de Fruitteelt 161
T. A. C. ScHOEVERS. De tomatenkanker 174
J. RiTZEMA Bos. Een eigenaardige monstruositeit bij een aardbei 193
Berichten van den phytopathologischen dienst:

1. Ziekte in Zomertarwe 195
2. Bestrijding van brandziekten in tarwe en gerst 196
3. De strepenziekte der gerst 198

Aan den Redacteur 201
Kort verslag van de Algemeene Vergadering 202
Statuten en Huishoudelijk Reglement der Nederlandsche phyto-

pathologische (Plantenziektenkundige) Vereeniging 206
J. RiTZEMA Bos. Museum van het Staatsboschbeheer 209

Boekaankondiging:
Enumeratio Systematica Fungorum, auctore C. A. J. A.
Oudemans 210

BIJBLAD.

T. A. C. ScHOEVERS. Wat er nu in den boomgaard ter bestrijding
van ziekten en plagen kan worden gedaan 1

W. B. L. Verhoeven. Zaaigraanontsmetting 5
T. A. C. ScHOEVERS. Het kruUen van Tomatenbladeren 11

H. Maarschalk. Bestrijding van de Bessenbastaardrups 13
K. Onrust. Ritnaalden en Boonen . 17
J. RiTZEMA Bos. Gieten 20
K. Onrust. Koolvliegschade voorkomen 25
J. RiTZEMA Bos. Bestrijding van de Bessenbastaardrups 28
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ALPHABETISCH REGISTER.

A.

Aaltjes (in gekweekte planten), VI,
46, XXIII, 99, 167. Zie verder
onder vStengelaaltje, Bietenaaltje,
Wortelaaltje.

Aanbinden van pas geplante boo-
men, VI, 45.

Aardappelen (Abnormale versohijn-
selen van), IX, 58.

Aardappelen (doorwassen van),
XI, 4.

Aardappelen (ontaarding der) XIX,
97.

Aardappelen („de plaag" in de)
VIII, 80.

^
Aardappelen (rotten van), IV, 16;

IX, 59.

Aardappelplanten (knolvorming in

bet loof), XI, 3.

Aardappelplanten (kwijnende),
XIII, 82.

Aardappelschurft, VIII, 89; IX,
50; XI, 61.

Aardappelziekte, II, 170; X, 16;

XI, 12; zie verder Phytophthora
infestans.

Aardbeien (met zieke wortels), IX,
55.

Aardbei-monstruositeit, XXV, 193.

Aardbeiplanten (bacterien in den
bloembodem), XI, 68.

Aardrupsen, VIII, 58; XXV, 109.

Aardvloo op Aardappelen, VIII, 51.

Aardvlooien (middelen tegen), X,
108, 196; XXIV Bijbl., 36, 43.

Aaskever (zwarte), IX, 26.

Abies excelsa (roode rotting van),

V, 183.

Acaciaplantjes (met zieke plekken
aan stam), IX, 55.

Acidalia brumata IX, 35; XI, 40.

Zie ook onder : Cheimatobia bru-

mata en kleine wintervlinder.

Acidia Heraclei, XI, 51.

Acrolepia betulella, XI, 42; XII,
169.

Actinonema Rosae, IX, 17.

Adianthumplanten (afsterven van
bladeren), IX, 59.

Aecidium Convallariae VIII, 21; XI,
15.

Aecidium GrossulariaeVIII, 21 ; IX,
12; XI, 15; XII, 157.

Aecidium Ranunculacearum (op
boterbloem), VIII, 21.

Aecidium strolailinum, XIII, 91.
Aethaiium septicum, X, 16.

Agaricus melleus, IX, 24.

Agaricus squarrosus (op ooftboo-
men), V, 168.

Agrilus sinuatus, VIII, 41, 49;
IX, 27; X, 34; XI, 31; XII, 164.

Agrotis segetum, VIII, 58; XXV,
109.

Akkeronkxuid (verdelging door be-
sproeiingen), VIII, 108, XXII,
107.

Alchemilla vulgaris, XI, 7.

Aleurodes op Azalea indica, X, 42.

Allium vineale, XII, 148.

Amerikaansche kruisbessenmeel-
dauw, XI, 170; XIII, 123.

Amerikaansche kruisbessenmeel-
dauw (verbreiding door verpak-
kingsmateriaal), XVI, 46.

Ammoniak (ter ontsmetting v. d.

grond), XIV, 63.

Anagallis arvensis, VIII, 144.

Andijvierot, X, 13; XXI, 169.

Anjelieren, ziekte der). III, 184.

Anthomyia antiqua, X, 40.

Anthomyia Brassicae, IX, 38; XI,
51.

Anthomyia cilicrura, XIII, 62.

Anthomyia coarcata, IX, 37; X,
40; XII, 179.

Anthomyia conformis, XI, 51.

Anthomyia funesta, XI, 51.

Anthomyia platura, XIII, 63.

Anthomyia Polygoni, X, 40.

Anthonomus pomorum. III, 65
XI, 32.

Anthracnose der klaver, XX, 81

Anthracnose v. d. Wijnstok, XV
85.

Anthurium Scherzerianum (bla

deren met gele vlekken), X, 12

Aphelenchus Fragariae, X, 46.

Aphelenchus olesistus, VIII, 73

X, 46; XI, 55.

Aphelenchus Ormerodis, X, 46.

Aphis Alni, XI, 46.

Aphis cerasi, VIII, 65.
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Aphis Crataegi, XI, 46.

Aphis Fabae, X, 41.

Aphis mali, VIII, 65; XI, 45.

Aphis Padi, X, 99.

Aphis Persicae, VIII, 65.,

Aphis Piri, VIII, 65.

Aphis Piantaginis, XI, 46.

Aphis Tiliae, VIII, 65.

Aphodius, (vijanden v. cham-
pignon-kultuur), XXIII, 31.

Aphorura ambulans, IX, 40.

Aphorxira's, XII, 180.

Appelbladluis, XI, 45.

Appelbladvloo, XI, 44.

Appelbloesemkever (Anthonomus
pomorum). III, 65; XI, 32.

Appelbloesemkevers (en musschen)
XXIV Bijbl., 45.

Appelboomen (sterfte v. takken),
XIII, 78.

Appelboomen (wortelopzwellingen
aan), VIII, 78.

Appeldopluis, IX, 39.

Appels (mechanische besch. v.),

XIII, 75.

Appelschurft, VIII, 172; XII, 59.

Zie verder : Fusicladium dendri-
ticum.

Appelspinselmotje, IX, 36.

Arsenicumpraeparaten (als bestrij -

dingsmiddel gevaarlijk voor bijen-

teelt), XXIV Bijbl., 21.

Arvicola amphibius, VII, 39; IX,
25; X, 33; XI, 31; XII, 162;
XVIII, 16.

Arvicola arvalis, IX, 24.

Arvicola Glareolus, XVII, 80.

Ascochyta Pisi, X, 153; XI, 25;
XIII, 41; XXIV, 102.

Asparagus Spreageri (mechanische
beschadiging), XI, 1.

Aspergekevers, XI, 35.

Aspergeroest, VI, 133; VIII, 20.

Aspergetorretje, VIII, 49; IX, 31.

Aspidistra's (gele vlekken op bla-
deren), VIII, 77.

Asterocystis radicis, X, 21; XI, 23.

Asterodiaspis quercicola, VII, 141.

Asters (ziekte van), IX, 57.

Athalia spinarum, VIII, 53.

Atomaria linearis, X, 35; XIII, 62.

Augurken (bittere), X, 195.
Augurken (met wit gevl. bladeren)

XI, 68.

B.

Bacillus omnivorus, VIII, 10; IX, 4.

Bacillus phytophtorus, XIII, 38.
Bacterieziekte (Iris), VIII, 8.

Bacterieziekte (kool), VI, 169; IX,
6; X, 16; XII, 150; XVI, 102.

Bacterieziekte (knolselderij), X, 16
XI, 7; XIII, 38.

Bacterieziekte (seringen), V, 177
XI, 7.

Bacterieziekte (tomaten), XI, 7

XIII, 38.
Bacterieziekte (violieren), VI, 169
Bacterium atrosepticum, VIII, 12
Baris picina, XI, 32.

Bastaardsatijnvlinder, VIII, 68
IX, 34.

Begonia-knollen (rotten van), IX,
60.

Berkendopluis, XI, 50.

Bessenbastaardrups, VIII, 51; XI,
36; XIII, 54.

Bessenbastaardrups ( bestrijding ),

XXV Bijbl., 13, 28.

Bessenroest, VIII, 21; IX, 12.

Bessenspanrups, XI, 39; XIII, 56;
XXI, 78.

Bessenspruitvreter, IX, 36; XI, 42;
XXI, 60.

Bessenstruiken (vorstbeschadiging
aan zw'&rte), VTIi, 7.

Bessenstruiken (ziekte in de), VIII,
79.

Bessenworteliuis, Schizoneura gros-
sulariae (bestrij ding van), VII, 37.

Bestrijding van ziekten en plagen
(in boomgaard), XXV Bijbl., 1.

Bestuivingsproeven (bij stuUen van
witte kool), XXI, 41.

Beukenborstelrups (in 't Elspeter
bosch), XX, 115.

Beukengalm.ug, I, 112.

Beukenwolschildluis, VIII, 65; IX,
38; X, 42; XIII, 70. Zie ook:
Cryptococcus Fagi.

Bibio hortulanus, XII, 179.

Bibio Marci, XII, 179.

Bietenaaltje, IX, 48; X, 110; XI,
55, 149; XIII, 73.

Bietenkevertje, X, 35; XIII, 52.

Biologische rassen (bij planten-
parasieten), XXIII, 85, 137.

Bisamrat, XXIII, 47.

Blaasbuik (groene), VIII, 49.

Blaasroest (grove den), IX, 12.

Blaasroest (Weymouthsden), IX,
11.

Black scab (overbrenging door
pootgoed), XVI, 59.

Bladluizen VIII, 65; IX, 40, 41;
XII, 170; XXV 129.

Bladluizen (vijanden van), XXIII,
Bladrandkevers, IX, 29; XI, 32.

Bladrolziekte (der aardappelen),
XIX, 97; XXIV Bijbl., 1.

Bladvlekziekte (pereboom), VIII,
30.
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Bladvuur (der komkoramers), XIV,
78.

Bladziekten (diverse gewassen),
VIII, 77.

Blauwzuurgas (als ontsmettings-
middel), XII, 187.

Bleekzucht (bij plauten), IV, 97.

Blennocampa aethiops, VIII, 62;
IX, 33.

Blennocampa pusilla, VII, 126;
VIII, 63.

Bloedluis, VIII, 65; XI, 46; XIII,
66; XXIV Bijbl., 7.

Bloemkool (rose kleur der), XI, 6;
XIII, 73.

Bloemkoolplanten (hartlooze), XI,
58.

Bodem, zuur reageerend (schade-
lijke werking van), XI, 2, 3.

Boerekool (ziekte in) VIII, 82.

Bolgewassen (verbreiding van ziek-

ten), in de XIII, 1.

Boomgaarden (aanleggen van), X,
194.

Boomstammen (inwikkelen van)
XII, 94.

Boonen (rotten v. Stengel en wor-
tels), X, 49.

Boonenbladluis (bestrijding van
de), XXV, 129.

Boonenroest, VIII, 20; X, 18.

Boonenstaken (ontsmetten van),

XXIII Bijbl., 47.

Bordeauxsche pap, V, 130; VII,
72; XVI, 16, 32.

Bordeauxsche pap (beschadiging
aan appelboom), XIII, 37.

Bordeauxsche of Bourgondische
pap? XVI, 42.

Bordeauxsche pap (en bijenteelt),

VII, 190.
Bordeauxsche pap (gebruik in

boomkweekerijen, en vruchten-
tuinen), I, 60; X, 104.

Bordeauxsche pap (giftig voor spin-

nen?), VI, 32.

Bordeauxsche pap in den handel,

VII, 96.

Bordeauxsche pap (invloed op
ziekte der aardappelknoUen),
XVII, 36.

Bordeauxsche pap (werking op de
aardappelplant), XXV, 77.

Boschmuis, XVII, 61.

Boschwet (adres aan den Min. v.

Landb.), XXV, 166.

Bostrichus dispar VIII, 48, X, 37.

Botrytis cinerea, VIII, 34; IX,
21; X, 27; XI, 30; XII, 157.

Botrytis Douglasii (aan dennen),

III, 6, IX, 21; X, 20.

Botrytis galanthina, IX, 21.

Botrytis Paeoniae, III, 150; VIII,
34; IX, 20; X, 29; XI, 29;
XII, 157, 182.

Botrytis vulgaris, VII, 142; IX,
20; X, 27; XT, 30.

Bouillie Bordelaise, zie Bordeaux-
sche pap.

Bourgondische pap (poeder voor)
XVI, 32.

Brachyderes incanus, IX, 29.

Bramen in weiland, X, 32.

Braiid van de gerst, I, 97.

Brand der graangewassen, I, 90,

101; XXV, 196.

Brand der graangewassen (bestrij-

ding), II, 43; VIII, 122.

Brand der graangewassen (invloed

V. molenstof), IV, 72.

Brand der graangewassen (N.-Am.-
middelen), IV, 78.

Branden (v. tarwe, gerst en haver),

II, 89.

Brandsporen (gevaarlijk in vee-

voeder?), IV, 116.

Brandzwam (in Bromus unioloides).

Brand-, roest en zwartzwammen
(vermeende vergiftigheid van)
VI, 159.

Brandzwammen (geschiedenis on-

zer kennis van haar leven en
bestrijding), XXI, 81.

Bremraap (op klaver), XII, 149.

Brenu"aap (op tabak), XXIII, I-

Bruchus Pisi, VI, 106; VIII, 44;

XII, 165; XIII, 44; XXIV, 15.

Bruinroest, II, 156.

C.

Calandra granaria, XII, 164.

Californische pap (als bestrijdings-

middel), XVIII, 21.

Calla aethiopica (met bruin gevl.

bladeren), XI, 68.

Callidium variabile VIII, 49.

Carbolineum (als bestrijdingsmid-

del van Lampronia rubiella)

XXIII, 17.

Carbolineum (bestrijdingsmiddel

van schadelijke dieren), XVIII,
132; XIX, 12; XXII, 1.

Carbolineum (op hout van planten-

bakken), X, 14.

Carbolineum (in den tuinbouw),

XIV, 16.

Carpocapsa funebrana, VIII, 61.

Carpocapsa pomana, II, 54; VIII,

55; IX, 36; X, 38. Zie ook
Wormstekige appelen en peren.

Cattleya-wesp, II, 102.
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Cecidomyia (galmuggen), VIII, 64;

XI, 62; XIII, 61.

Oecidoinyia Fagi, I, 112.

Cecidomyia nigra XIII, 62.

Cecidomyia Piri X, 39; XI, 62;
XII, 180.

Ceoidomyia pirioola, VIII, 63; IX,
37; XI, 52; XIII, 62.

Ceoidomyia Tritioi, VIII, 63.

Cemiostoma scitella, VIII, 62;
XII, 169.

Cetonia's (leefwijse en schadelijk-

heid), V, 12.

Cetonia stictica (in broeibakken),
IV, 26.

Ceutorhynchus sulcicoilis, VIII, 48.

Cheimatobia brumata , VIII, 61;
XII, 167. Zie ook Acidalia bru-
mata en kleine wintervlinder).

Chermes piceae, XII, 173.

Chilisalpeter (schadelijke werking
van), II, 106; III, 26; XI, 2:
XIII, 37.

Chloorbaryum-oplossing (beatrij-

ding V. snuitkevers), IV, 24.

ChloropsfritX, 41; XI, 51; XII, 180.

Chlorose (bleekzucht bij planten),
IV, 97.

Chrysomela (Phratora) vitellinae,

II, 92; XI, 36.

Chrysophlyctis endobiotica, XVI,
59.

Cimbex variabilis, XI, 36.

Cineraria's (afsterven van bladeren)
IX, 57.

Cladosporium fulvum (bij tomaten),
VIII, 28.

Cladosporium herbarum, VIII, 28;
IX, 14; XI, 20.

Claviceps purpurea, XIII, 47.

Clivia-ziekte, X, 13, XI, 5.

Clytus arcuatus, XI, 103-
Coccus Camelliae, XI, 50.

Coccus Fagi, VIII, 66; IX, 38; X,
42; XI, 50; XIII, 70; zie ook
Cryptococcus Fagi en Beuken-
wolachildluis.

Coleophora albidella, XIII, 60.

Coleophora hemerobiella, VIII, 62;
XI, 43.

Coleosporium Campanulacearum,
X, 18.

Coleosporium Pulsatillae, X, 18.

Colletotrichum spec, (op vlas), XXI
100.

Columba palumbus L., XIII, 51.
Contarinia torquens, XVI, 122. Zie
ook draaiziekte bij kool.

Corvusine, XVII, 30.
Corynespora Mazei, XIII, 46; XIV,

78.

Cosaus Aesculi, VIII, 63; XII, 166'

Cossus ligniperda, VIII, 66; XI,
34; X, 38; XI, 38.

Crioceris Asparagi, VIII, 49; IX,
31, 36.

Crioceris duodeoimpunctata, XI,
35.

Cronartium ribicola (op bessen-
struiken), VIII, 22; XII, 160.

Cryptococcus Fagi, XI, 50. Zie ook
Coccus Fagi en Beukenwolachild-
luis.

Cryptorhynchus Lapathi X, 35.

Culturabeits, IX, HI.
Cultuurgewassen (aan den Langen-

dijk), XVI, 149.

Cuscuta epithymum, XI, 7; XII,
149.

Cylindrosporium Colchichi, XIII,
46.

Cystopus candidus, IX, 8.

Cystopus Tragopogonis, XI, 13.

Cytospora rubescens, XIII, 43.

Cytospora leucostoma, X, 166; XII
163.

Cytosporina Ribis, X, 25.

D.

Dahlia's (ziekte van), XI, 67.

Dasychira pundibunda, XX, 115.

Dasyscypha calycina, X, 132. XI,
30.

Dennen (Botrytis Dougleisii), III,

6.

Dennenbastaardrupsen (Bestrij-

ding), I, 13; XI, 36; XII, 165.

Dennenkegels (merkwaardige op-
hooping van), VI, 149.

Dennenkorthalskever, IX, 29.

Dennenknoprups, III, 83; VIII, 61;
IX, 35; X, 38; XII, 168.

Dennenlotrups, III, 83; IX, 35;
X 38.

Dennenrups (gestreepte), VIII, 58,

IX, 35.

Dennensnuittor (groote), XI, 28.

Dennensnuittor (kleine), IX, 29.

Diaspis fallax, IX, 39; X, 43.

Diloba coeruleocephala, VIII, 68.

Dilophia graminis (aan grasplan-
ten), VIII, 28.

Dilophis femoratus, XIII, 63.

Dilophis vulgaris, XIII, 63.

Diplodina Castaneae, XII, 155.

Diplodina Populi Allescher forma
Populi albae, XII, 154.

Donsvlinder, VIII, 55.

Dopluis op perzik en druif (bestrij-

ding van), XXIII. 195.

Draaiharten (in kool), IX, 53; X,
48; XII, 102; XIII, 18; XVI, 121.



2S

Draineerbuizen (groeien van plan-
tenwortels in), XI, 96.

Droogrotbacterie (aardappelen), X,
14.

Druiven (met oranjekl. knobbeltjes
op vruchtsteel), XI, 5.

Druivenbladeren (beschadigingdoor
zwavelen), Xlt, 147.

Druivenbladeren (kroes worden der)
X, 48.

Druivenbladeren (met intumes-
centies). XI, 4.

Druivenbladeren en -vruchten (met
vlekken), IX, 57.

Druivenziekten, XV, 95.
Dwergroest, II, 167.

E.

Eccoptogaster intricatus, X, 37.
Eccoptogaster rugulosus.
Eccoptogaster scolytus, I, 65; VIII,

48; XI, 33; XII, 165; XIII, 53.

Eekhoren, XXIV, 29.

Egel, XXIV, 161.
Eikenaardvloo, VII, 129; VIII, 51.

Eikenmeeldauw, XXI, 14; XXII,
84, XXIV, 83.

Eikenmineernaotje, IX, 36.

Eikenpokkenschiidluis, VII, 141.
Eikenspintkever, X, 37.

Eikenspringsnmttor, X, 35; XI, 33.

Elachista complanella, IX, 36.

Elzen (epidemische ziekte van), X,
198.

Elzenbladvloo, XI, 44.

Emelten (larven van langnootmug-
gen), VIII, 64; X, 39; XI, 62.

Enchytraeus, XI, 54.

Endonayces Magnussii, XI, 17.

Engerlingen, XXIV, 149; zie verder
meikevers en Melolontha.

Entyloma Calendulae, VIII, 20.

Epichloe typhina (op grassen),

VIII, 32.

Erica gracilis (ziekte van), XIII, 8.

Erwten, (bruine vlekken op), IX,
58.

Erwten (hard koken van). III, 1.

Erwten (niet gedijen van). III, 38.

Erwten en boonen (sterfte in),

VIII, 78.

ErwtenbladroUer, VIII, 44; XII,
168.

Erwtenkever (bestrijding), VI, 105;
VIII, 44; XII, 166; XXIV, 15.

Erwtenplantjes (vreterij aan), IX,
67; XIII, 83.

Erysipheeen of Meeldauwzwam-
men, II, 5.

Erysiphe Cichoracearum, X, 19.

Erysiphe graminis, X, 18.

Erysiphe Martii, VIII, 26; IX, 13;
X, 19; XI, 20.

Exoasceeen, II, 81.
Exoa.scus Alni incanae, XII, 151.
Exoascus aureus, IX, 13.
Exoascus Cerasi, VIII, 25; XI, 18.
Exoascus deformans, II, 77; VIII,

23; IX, 12; XI, 18; XIII, 40.
Exoascus Insititiae, XI, 18.
Exoascus Johansonii, XI, 19.
Exoascus minor, IX, 13.

Exobasidium (op Azalea), XII, 161

;

XIII, 51.

Exobasidium Andromedae, XII,
161.

Exobasidium Rhododendri, XIII,
61.

F.

Fasciatie bij pereboom, XIII, 74.
Fiber Zibethicus, XXIII, 47.
Ficaria ranunculoides, XI, 6.

Ficus elastica (ziekte van), IX, 57.
Forficula auricularia, X, 41.
Formica nigra, Xllt, 55.

Fringilla coelebs, VIII, 4 1 . Zie ook
onder: vink.

Fringilla domestica L., VIII, 40.
Zie ook onder: musch.

Fringilla montana, VIII, 40.

Fritvlieg, X, 41; XI, 51; XII, 180.
Zie ook onder Oscinis frit en
Chlorops frit.

Fusarium (op haver), XI, 125.

Fusarium (op kiemende tarwe), X,
156; XI, 24, 124.

Fusarium (op peren), XIII, 44.

Fusarium (op tarwearen), XII,
152; XXV, 195.

Fusarium Lini, X, 21; XI, 23.

Fusarium Mori, II, 142.

Fusarium roseum, IX, 16; XI, 24;
XII, 152.

Fusarium vasinfectum, IX, 16; X,
23; XI, 24; XII, 152; XIV, 120.

Fusicladium dendriticum, VIII, 28,

172; IX, 15; X, 21; XI, 23; XII,
59; XIII, 44. Zie ook onder
Appelschurft.

Fusicladium pirinum, VIII, 27, 149,

IX, 15; X, 21; XI, 23; XII, 59;
XIII, 44. Zie ook onder Pere-
schurft en onder Schurftziekte
in pereboom.

Fusoma Pini, X, 24.

G.

Galmuggen, VIII, 64; XI, 62.

XIII, 61.

Galmijten X, 43; XI, 63; XIV, 101.

Gastropacha neustria IX, 36; X 37^
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Gastrophysa Raphani VIII, 49.

Gedoornd stalkruid, XI, 7.

Geelroest, II, 156; XI, 15.

Geelziek (hyacinthen), IX, 6; XI, 8.

Geheimmiddelen (bestrijding plan-

tenziekten), VI, 130.

Geomalacus maculosus XX, 55.

Geranium-stekken (ziekte in de),

IX, 65.

Gerstebrand, VIII, 17; IX, 11.

Gieten (van planten), XXV, bijbl.

20.

Gladiolus (ziekte in de . . . ), XII,
186.

Glasvleugelige vlinders. III, 49.

Glechoma hederacea, XII, 14 8.

Gloeosporium ampelophagum, XV,
85.

Gloeosporium Callae, IX, 17; X, 24.

Gloeosporium curvatum X, 24.

Gloeosporium fructigenum, XI, 26.

Gloeosporium Lindemuthianum
VIII, 30; X, 24; XXIII bijbl.,

25; XXIV, bijbl., 20;
Gloeosporium nervisequum, XI, 25.

Gloxinias (besch. door zonne-
stralen) X, 12.

Gomziekte (steenvruchtboomen) II,

111.

Gongronosis der eiken, XI, 56.

Grossyparia Ulmi, IX, 39.

Goudsbloemen (ziekte door brand-
zwam), VIII, 19.

Graanklander, XII, 164.
Graanloopkever, XII, 162, XIII, 52.

Gracillaria syringella, X. 38.

Graphiola Phoenicis (op palm),
VIII, 20.

Grapholitha comitana, XII, 168.

Grapholitha dorsana, XII, 168.
Grapholitha nebritana, XII, 168.
GraphoUtha ocellana, XII, 168.
Grapholitha tedella, XC, 42.

Grapholitha Woeberiana, XI, 42.

Groei van jonge boomen (inwerking
van klaver- en grasbedekking)
VI, 9.

Gyllotalpa vulgaris, II, 4; XXV,
113.

Gymnosporangium fuscum, XI, 15.

H.
Hagelschotziekten, VIII, 76.
Halias bicolorana, XII, 168.
Haltica Erucae = H. Quercetorum

VII, 129, VIII, 51.
Hamster, IV, 173.
Haplophthalmus danicus, IX, 45.
Harsbuilrups, III, 83, 112.
Haver (aangetast door mijten), XI,

98, XXI, 111, 124.

Haver (kwijnend op zuren bodem),
XII, 146.

Haver (op dalgronden), XI, 118.

Haver (wortelrot), IX, 4.

Haveraaltje, X, 110; XI, 65;
149, 177. Zie ook onder Hetero-
dera Schachtii.

Hazen, VIII, 39; IX, 25.

Hederik of akkermosterd (ver-

delging van...), IV, 31; XXII,
107.

Heksenbezems in cacaoboomen,
VI, 65.

Heksenbezems in kastanjeboom,
VII, 35.

Heksenbezem (kerseboom), VIII,
25.

Heksenbezem (Picea excelsa) IX,
60.

Heksenkringen, VII, 97.

Helix arbustorum, X, 145; XI, 31.

Helix hortensis, X, 148.

Helix nemoralis, VIII, 68, X. 145.

Helix pomatia,X, 145.
Helminthosporium gramineum XI,

21; XIII, 45; XXV, 198.
Hennepvuur, XXIII, 1.

Hepialus lupulinus, XII, 166.
Heterosporium cerealium, XIII, 46.

Heterosporium echinulatum, X, 20;
XI, 16; XII, 151.

Heterosporium gracile, VII, 12;
VIII, 29.

Heterodera radicicola, IX, 48.

Heterodera Schachtii, IX, 48; X,
110; XI, 55; 149; 177; XIII, 73.

Zie ook onder Bietenaaltje en
Haveraaltje,

Hibernia progemmaria, XII, 168.

Hondsdraf, XII, 148.

Honigklaver (een nieuwe ziekte
bij), X, 127.

Hopbellen (misvormde), II, 133;
VIII, 117.

Houtduif, XIII, 51.

Houtrups (de gele), VIII, 53;
XII, 166.

Houtrups (de roode), VIII, 55;
IX, 34; X, 38; XI, 38.

Houtschorskever (de ongelijke)
VIII, 48.

Houtwoekering (aan stam v. Cha-
maecyparis Alumnii), XIII, 75.

Huisjesslakken, VIII, 68; X, 145.

Hulstvlieg, IX, 38; X, 41.

Hyacinthen (sterfte van), XII, 145.

Hyacinthenbloemen (veelvuldig
mislukken der) XIV, 96.

Hyacinthenbollen (rotten van) IX,
59.

Hydrangea's (ziekte van), IX, 60.
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Hylobius Abietis, IX, 28.

Hylotoma Rosae, VIII, 52; IX, 33.
Hypochnus cucumeris, XI, 16.

Hyponomeuta cognatella, XI, 43.

Hyponomeuta maline]la IX, 36.

I.

lepenboomen (kwijnen. van), XII,
144.

lepenschildluis, IX, 39.

lepenspintkever (de groote), VIII,
48; XI, 33; XII, 165.'

lepentwijgen (met gevlekte blade-
ren) IX, 56.

Incurvaria capitella. III, 161; IX,
36; XI, 42; XII, 169; XIII, 59;
XXI, 61.

Insektenband (voor ooftboomen)
IV, 35; V, 127.

Insnoeringsziekten (veroorzaakt
door Pestalozzia), IV, 161.

Instituut voor Phytopathologie,
XII, 17; XVIII, 58; XX, 94.

Internationale phytopathologische
Commissie, I, 5.

Internationale samenwerking bij

bestrijding van plantenziekten
en schadelijke dieren, XIX, 153.

J.

Julikever, XXIV, 156.

Julus-soorten, VIII, 66.

Julus guttulatus, IX, 42; XI, 52.

Julus terrestris IX, 42.

Junikever, XXIV, 156.

K.

Kainietoplossing (bestrijding van
schadelijke insekten), VII. 191.

Kainiet (fijn geraalen voor onkruid-

bestrijding), XXII, 107.

Kakkerlakken (schadelijk in plan-

tenkassen, en een middel ter

bestrijding), Blatta americana,

II, 22.

Ranker (beuken), VIII, 32; IX,

18; X, 26.

Ranker (van larix, fijne spar en

grove den) X, 132.

Rankerziekte van kool; zie Rool.

Rarwijplanten (ziekte in), XI, 66.

Rastanjeboomen (vroegtijdig af-

sterven v. bladeren), VITl^ 78.

Rentia (geel worden der bladeren),

X, 12.

Rentiabladeren (met vlekken) IX,

55.

Rersenboomen (onvruchtbaarheid
der) XIV, 129.

Rersenboomen (sterfte in de) VIII,

77; X, 47, 166, XI, 69.

Riemplanten (omvallen van) II, 1.

Riemschimmels (op zaad) X. 152;
XI, 124.

Rikvorschen (sparen van), II, 113.
Rlaverkanker, VIII, 33; IX, 20.

X, 30; XI, 29; XIII, 47.

Rlaverplanten (ziekte van) XI, 66.

Rlaverstengelbrand, XX, 81.

Rlaverwarkruid (Cuscuta epithy-
mum), VI, 22.

Rniptorren, XXV, 101.
Rnobbelvoet der lucerne, XX, 107.

Rnolbegonia's (met vlekken), IX, 55
55.

Rnollenbastaardrups, VIII, 53.

Rnolvoeten (kool). III, 169; VIII,
14; IX, 7; XVII, 150; XXIV,
bijbl. 26.

Rnolvoeten bij kruisbloemigen
(middel tegen), VI, 139.

Rnopbladroller (deroode), XII, 168
168.

Rokerrupsje der ooftboomen, VIII,
62, XI, 43.

Ronijnenbeschadiging (aan hulst)

X. 33.

Rool (kankerziekte) X, 48, 53;
XII, 103; XIII, 97; XVI, 119.

Rool (teelt van gezonde kool
XXIII, bijbl. 34.

Roolen (randige), XI, 68.

Roolmot, XI, 43; XII, 62, 169.

Roolraap (schijnbare knolvoeten
bij) VIII, 82.

Roolrapen (met halzen), VIII, 83.

Roolrupsen (Pieris Brassicae V,

1; X, 124; XXIII, bijblad 34.

Roolvlieg (Anthomyia Brassicae)

III, 179; IX, 38.

Roolvliegschade voorkomen, XXV,
bijbl. 25.

Roolzaad (spikkelen van) I, 33.

Roolzaad (zwammen op) XI, 130.

Roolzaadglanskever, XXIII,
bijbl. 22,

Roolziekten, XIII, 13, 97; XVI,
101; XXIV, bijbl. 26.

Ropersulfaat (vergiftiging door),

XI, 143.

Rorenbloemen (in bouwland),X
31.

Rorhoen (schadelijkheid van het)

IX, 69; X. 33.

Rorstmossen op boomstammen, I,

99.

Rraai (voeding dep bonte), VT, 12;

98; VII, 1, 150; VIII, 116.

Rraailook, XII, 148.

Rrakeling, VIII, 58.

Rringerigheid en holten (aardap-

pelen), XI, 62; XIII, 75.
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Kroonroest, II, 167.

Kruisbessen (bruine vlekken op),

VIII, 78.

Kruisbesseabladeren (gele randen
aan de), VII. 24.

KruU- of stekelbesbladwesp (gele)

I, 62; VI, 64.

Kruisbessenstruiken (ziekto van)
XI, 64; XII, 185.

Krullen van tomatenbladerea,
XXV, bijbl. 11.

KruUoten in cacaoboomen, VI, 65.

Krul- of kroeeriekte (aardappelen)
XI, 69; XII, 184; XIII, 82;
XIV, 124.

Krulziekte perzikbladeren (en be-

strijding) II, 74; V, 136; VI, 183;
VII, 10; VIII, 23; IX, 12; XIII,
40.

L.

LachnuB Piceae VIII, 66.

Lamia textor X, 36.

Lampronia rubiella, XXI, 131,

XXIII, 17.

Langpootmuggen, XXV, 104.

Lantarenplaatjes (ziekten en
besch. van landbouwgewasaen)
XXIV, 26.

Lecanium (op Abies Nordmanniana)
XI, 50.

Lecanium Corni, XIII, 66; XV, 100,

XXIII, 196.

Lecanium mali, IX, 39.

Lecanium Persicae, VIII, 66;
IX, 39; XI, 60.

Lecanium Piri, VIII, 66.

Lecanium Vitis, XI, 49.

Leeuweklauw, XI, 7.

Leliesoorten („8potten" of „8pik-
kelen") IV, 18.

Leptosphaeria herpotrichoides, VIII,
27; IX, 14.

Lepus timidus VIII, 39; IX, 25.

Leuconostoc Lagerheimii, XI, 17.

Lin^x agrestis, X, 146; XII, 182;
XXV, 121.

Lina Populi, VIII, 50.

Linde (een ziekte van), VI, 124.

Liparis auriflua, VIII, 66; XI, 38.

Liparis chrysorrhoea, VIII, 58, IX,
34.

Liparis monacha, XV, 12.

Liparis Salicis III, 166; XI, 38.
Lophodermium nervisequum,

XIII, 50.

Lophodermium Pinastri, IX, 18;
XI, 26; XIII, 60.

Lophyrus Pini, XI, 36; XII, 165.
Lupiuenvlieg, XI, 61.

Lyda inanita. IX, 33.

Lygus bipunctatus, VIII, 65; XII,
169; XIII, 65.

Lygus pabulinus, XIII, 63.

Lygus pratensis, XI, 44.

Lijmband (insektenval tegelijk), II,

131.

M.

Macrosporium Avenae, X, 19; XI,
20.

Macrosporium Lunariae, X, 20.

Maisbrand, I, 103.
Maisziekte, veroorzaakt door Pero-

nospora Maydis, III, 167.
Mangelwortel (opzwelling aan blad)

Xl, 6.

Marssonia Panattoniana, XXI 169.

Meeldauw (bij aardbei en kruisbes)
VII, 91.

Meeldauw (van de klaver), VIII, 25
Meeldauw (of Oidium) v. d. wijn-

stok, II, 10; VIII, 26. IX, 13,

61; X. 19.

Meeldauw (v. d. Wijnstok: be-
strijdingsmiddel) VIII, 106.

Meeldauwzwammen, II, 6; X, 18;
XVIII, 86.

Meidorenheggen (schadelijkheid
van deze om tuinen en akkers),
VI, 40; VI, 90.

Meikeverlarven, X, 34; XXIV, 149.

Zie ook onder Eugerlingen.
Meikevers, X, 34 XXIV, 149.

Melampsora populina VIII, 22.

Meligethes aeneus, XXIII, bijbl. 22.

Melk- of loodglans, VIII 75 ; XX, 36.

Meloenplanten (vlekken op bladeren
van), VIII, 81.

Melolontha vulgaris, X, 34;
XXIV, 149.

Mestkevers, vijander van champig-
kultuur, XXIII, 31.

Mieren, III, 136.

Mier (zwarte), XIII, 55.

Millioenpooten, VIII, 66; IX, 42.

XI, 52; XXV, 117. Zie ook onder
Julus.

Mineerrupsje (appelboom), VIII,62.
Mistel (Viscum album), VI, 22;
XVIII, 101.

Misvormingen of monstruositeiten
(bij de bloesems van zwarte bes-

sen) X, 135; XI, 6.

Moederkoren en zijne waardplan-
ten, VII, 176.

Moerbeiboom (bladziekte), II, 141.

Mol (zijn beteekenis voor land- en
tuinbouw) XVIII, 114.

MoUen (weren uit broeibakken),
XXIV, bijbl. 41.
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Monilia cinerea, IX, 17; XIII, 50.

Monilia fructigena, II, 126; XI, 29;
XIII, 48.

Moniliaziektea (ooftboomen), VIII,
30; IX, 125; XIII, 48.

Morellenboomen (ziekte in de)
IX, 56.

Morellenboomen (ziekte, Monilia,
fructigena) II, 126; X, 27.

Mos (bestriidiug in grasperken),
III, 69.

Mosselvormige schUdluis, VIII, 65;
IX, 39; XI, 48; XIII, 67.

Mus sylvaticus XVII, 61.

Musch (een schadelijke vogel ?) I. 84
Musschen, VIII, 40.

Musschen (en appelbloesemkevers)
XXIV, bijbl. 45.

Museum (v. h. Staatsboschbeheer)
XXV, 209.

Muskusrat, XXIII, 47.

Mijt (Tetranychus telarius), IV, 83.

Mijten op komkommerplanten,
VIII, 67.

Mytilaspis pomorum, VIII, 65; IX,
39; XI, 48; XIII, 67.

Myxomyceten, schadelijk in kassen
en bakken; VII, 65, XIV, 137.

Myxosporium laneola, XII, 153.

N.

Nachtschade (zwarte), VIII, 38
Nachtvorsten (div. gewassen) X, 10
Nectria cinnabarina (iepen) VIII,

33, 68.

Nectria ditissima, VIII, 32; IX, 81;

X, 26; XI, 25.

Nederl. Phvtopathologische Ver-
eeniging, XVII, 58; XX, 73, 143;

XXI, 35; 60, 110, 130; XXII, 40,

54, 207; XXIII, 32, 80, 136;
XXIV, 204; XXV, 205, 207.

Negundo (een ziekte van) ,VI, 144,

VIII, 26.

Nematoden (in gekweekte planten),

VI, 46, XXIII, 99.

Nematus abietum, VIII, 52 ; IX, 34.

Nematus ventricosus, I, 62, VI, 64;

VIII, 51; XI, 36: XIII, 54. Zie

ook onder Bessenbastaardrups-
Nonvlinder, (Beteekenis voor de

Ooftbomteelt). XV, 12.

Nonvlinder (verdelging van den)

VI, 191.

Nuttige insekten (ter bestr. van
insektenplagen), XV, 28.

O.

Oidium Tuckeri, II, 10; VIII, 26;

IX, 13; 61; X, 19; XI, 20.

Onkruid in de tuinpaden, I, 120.

Onkruid op boonenakkers, II, 17.

Onkruid (verdelging van gras en
onkruid in wegen), VII, 188.

Onkruidbestrijding (met fijngema-
len kainiet) XXII, 107.

Ononis spinosa, XI, 7.

Ontwortelen van boomen door
wind, XI, 103.

Ooftboomen (winterbehandeling
der), VII, 182.

Ooftboomschildluis (roode) ,IX, 39.

Ooftboomspintkever, VIII, 48; XI,
34.

Ooftboomwortels (bescherming te-

gen vorst), XI, 102.

Oorwormen, X, 41.

Ophiobolua herpotrichus, ; VIII,
26, IX, 14, 77, 97

Orchestes Quercus X, 35; XI,
33.

Orchideeen (vlekkenziekte v. d.

bladeren), I, 153.
Orchideeenkever (Xyleborus per-

forans) IV, 93.

Orchideeen-wants (Phytocoris mi-
litaris), IV, 61.

Orgyia antiqua, XI, 39.

Orobanche in klavervelden, X, 32.

Orobanche minor, XII, 149.

Orobanche ramosa, XXIII, 1.

Otiorhynchus picipes XIII, 53.

Otiorhynchus singularis VIII,
46, IX, 28.

Otiorhynchus sulcatus, VIII, 46;
IX, 28; X, 35; XI, 31; XXI, 49.

P.

Paardenstaarten, II, 170.

Padden (sparen van) II, 113.

Pal injecteur Gonin (inspuiten van
benzine in den bodem) II, 28;
III, 157.

Palm (een verpotte), XXI, 96.

Parasitaire ziekten (voorbeschikt-

heid der planten voor) IX, 148.

Peer (woekering van een zwam in),

XIII, 78.

Pekel (invloed op boomen), I,

156; IV, I.

Pemphigus Poschingeri, XII, 174.

Pemphigus Ulmi, XII, 175.

Penen (openbarsten van), XI, 4.

Penicillium, XI, 22.

Perchloraten (werking op graai^e-

wassen) VI, 33; XII, 146.

Pereboomen (ziekte in de), IX, 56.
* Peredopluis, VIII, 66.

Peregalmug, VIII, 63, IX, 37.

Peregalmijt, VIII, 66; IX, 42, XI,
52.

Peren (bultige), XII, 184.
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Pereroest, VIII, 22.

Pereachurft (en hare bestrijding),

VIII, 149; XII, 69. Zie ook
onder Fusicladium pirinum.

Peridermium Pini, IX, 12.

Peridermium strobi IX, 11, XI, 16.

Peronospora alba, XI, 13.

Peronospora callotheca, IX, 8.

Peronospora cubensis XI, 79.

Peronospora effusa, XI, 13.

Peronospora gangliformis (op sla),

VIII, 16; IX, 9; X. 16.

Peronospora Maydis, III, 167.

Peronospora parasitica (kool en
muurbloemen) VIII, 17; IX, 8;

X. 17; XI, 13.

Peronospora Schachtii (zaadbieten),

VIII, 16.

Peronospora Schleideni (aan uien),

VIII, 17; IX, 9; X, 16; XI. 13.

Peronospora sparsa (rozenzaailin-

gen), VIII, 17; IX, 9; X, 16.

Peronospora Trifoliorum, IX, 11.

Peronospora Viciae (valsche meel-
dauw van erwten) VIII, 17; XI,
13; XII, 150.

Perzikboom (Monilia), IV, 146.

Perzikdopluis, VIII, 66; IX, 39;
XI, 50; XV, 100; XXIII, 195.

Perzikschurft (Cladosporium car-

pophilum) XXI, 26.

Pestalozzia (insnoeringsziekten ),

IV, 161.

Petroleumgas (schadelijk voor den
plantengroei), XV, 128.

Peziza Willkomraii, X, 132, XI, 30.

Zie ook onder kanker op larix.

Phlox decussata (aangetast door
Tylenchus devastatrix, Septoria
Phlogis en LeptosphaeriaPhlogis)
V, 27.

Phoenix (geelworden der blade-
ren), X, 12.

Phoraa Betae, XIII, 42,
Phoma herbarum, XI, 25.

Phoma oleracea, X, 53; XI, 105,
130; XIII, 98; XVI, 108, 120.

Phosphorzuurbemesting (tegen en-
gerlingen) ,X, 197.

Phragmidium intermedium, XII,
159.

Phragmidium subcorticium, VIII,
21; IX, 12.

Phratora vitellinae, VIII, 60; X,
37; XI, 36; XII, 165.

Phycis abietella, X, 38.
Phyllobius oblongus, VIII, 44;

X, 35; XI, 32.

Phyllocoptes Azaleae., XI, 63.
Phyliopertha horticola, X, 34;
XXIV, 167.

Phylloxera corticalis, XI, 48.

Physarum bivalve (op snijboon)
VIII, 14; XII, 150.

Physiologische rassen (bij planten-
parasieten), XXIII, 85, 137.

Phytomyza albiceps VIII, 64; IX,
38; XI, 51; XII, 180.

Phytomyza Ilicis IX, 38; X. 41.

Phytomyza Pisi, XI, 50, 51.

Phytopathologie, I, 121.

Phytopathologisch laboratorium
te Hamburg, IV, 129.

Phytopathologisch laboratorium
Willie Commelin Scholten, I, 1

;

XII, 28.

Phytopathologisch onderzoek in

Nederland, I, 1.

Phytopathologische dienst in Ne-
derland, VI, 3; XVI, 66; XVIT,
58; XX, 94.

Phytophthora crvptogea, XXV,
126.

Phytophthora infestans X, 176;
XI, 12; XIII, 40.

Phytophthora-rot (der pitvruchten)
XXI, 153.

Phytophthora Syringae XIX, 41.

Phytoptus, X, 43; XIII, 71; XIV,
101.

Phytoptus Coryli, IX, 43.

Phytoptus Piri VIII, 66; IX, 42;
XI, 52;

Phytoptus Ribis IX, 42; XI, 52;
XII, 182; XIII, 72.

Phytoptus similis, XI, 53.

Phytoptus Vitis, XI, 52.

Picus major, XII, 162.

Pieris Brassicae, V, 1; X, 124.

Pinus austriaca (ziekte van), XI.
67.

Pinus laricio (sterfte der wortels),

X, 48.

Pinus maritimus (sterfte van stam),
IX, 60.

Pioenen (zwam in onderaardsche
deelen van), XI, 71.

Pissebedden, IX, 46; XI, 31;
XIII, 72; XXV, 119.

Pissebedden (middelen tegen), I,

71.

Pissodes notatus, IX, 29.

Plakker (bestr. van eieren door
petroleum), VII, 162.

Plantendeelen (bewaren op vloei-

stof), XIX, 131.

Plantenziekten en schadelijke die-

ren (maatregelen tegen den in-

voer daarvan), XIII, 134.

Plasmodiophora Brassicae, VIII,
14; IX, 7; XVII, 150; XXIV,
bijbl. 26.
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Pleurococcus vulgarus (endophy-
tisch levende wier), X, 71.

Ploegen der stoppels (invloed op
ziekten), IV, 135.

Plutella cruciferarum, XI, 43;
XII, 62, 169.

Podospheara oxyacanthae. IX, 13;
XI, 19.

Pokziekte der perebladeren (bestr.
van), XII, 97. Zie verder onder:
Phytoptus Piri.

Polydesmus exitiosus, I, 37. XI, 22.
Polyporus ignariiis, X, 30.
Polyporus Ribis, IX, 23.
Polyporus squamosus, X, 31.
Pootaardappelen (behandeling met
Bord. pap en formaline), IV, 65.

Poot de planten midden in den
bloempot, I, 12.

Populierboktor, VIII, 49. IX, 30;
X. 36; XI, 34; XII, 165; XIII,54.

Populieren (ziekte van), III, 21.

PopuUerenkanker, XIII, 76.

Populierhaantje, VIII, 50.
PopuJierroest, VIII, 22.

Populierspinner, XI, 38.
Prolificatie van Picea exelsa, XIII,

74.

Propolisin, VII, 95.

Pruimenbladwesp, IX, 31.

Pseudomonas canxpestris VIII, 13;
X, 16; XVI, 102.

Pseudomonas fluorescens parasi-
ticus, IX, 4.

Pseudomonas Hyacinthi, IX, 6; XI,
8.

Pseudomonas Iridie, VIII, 9; IX, 4.

Pseudomonas Svringae, IX, 6.

Psila Rosae, X,'39; XI, 51.

Psvlla Fraxini, XI, 44.

Psylla mali, XI, 44.

Psylliodes affinis, VIII, 51.

Puccinia Adoxae (op Adoxa mo-
schatellina), VIII, 21.

Puccinia Asparagi; VIII, 20.

Puccinia chrysanthemi, VIII, 20.

Puccinia cyani, IX, 12.

Puccinia digraphidis, XI, 15.

Puccinia dispersa, X. 17.

Puccinia Endiviae, XII, 158.

Puccinia glumarum, XI, 15.

Puccinia Liliacearum, X, 17.

Puccinia Malvacearum (stokro-

zen), VIII, 21; X, 17; XI, 14.

Puccinia suaveolens (op distels),

VIII, 21; XII, 158.

Pulvinaria Betulae, X, 42; XI, 50;
XXIII, 195.

Pulvinaria Vitis, ( = P. Betulae),

IX, 39, XXIII, 195.

Pyralis Secalis VIII, 61; XI, 41.

Pythium de Baryanum, II, 1, 171;
VIII, 16; IX, 7.

R.
Ratel (invloed van bemesting op),

VI, 61.

Ratel of ratelaar (Rhinanthus), III,
75; XII, 149.

Ratten (verdelging van), XXIV,
bijbl. 47.

Retinia, Middelen ter bestrijding
en voorkoming. III, 83.

Retinia buoliana. III, 105; IX,
35; X, 38.

Retinia duplana. III, 94.

Retina resinella, III, 112.
Retinia turionana 111,95, VIII, 61;
XI, 35; X, 38; XII, 168.

Rhabarber (wortelrot), IX, 4.

Phinantus, III, 75; VI, 61 ; XII, 149.
Rhizina inflata (wort^lparasiet van

coniferen), XXIII, 181.
Rhizoctonia violacea (aan winter-

wortels), VIII, 37.

Rhynchit«s minutus (aan aardbei-
planten), VII, 39.

Rhytisma Andromedae, XII, 156.
„Ringboomen" (veroorzaakt door

spechten), IV, 154; XII, 162.
Ringelrupsen, IX, 35; X, 37.

Ringworm (pereboom), VIII, 41

;

IX, 27; X, 34; XII, 164.

Ritnaalden, VIII, 41; IX, 26; X,
34; XXV, bijbl. 17.

Rhizoglyphus, IX, 44.

Rizoglyphus Robini, XI, 54.

Roek (voedsel der), XXV, 53, 63.

Roest der chrysanthemen, VII, 26;
VIII, 20.

Roestelia cancellata, VIII, 22.

Roest (graangewassen), II, 144;
VI. 23; X, 129.

Roest (lelietjes der dalen), VIII,
21; XI, 15.

Roest- of schurftziekte (selderie-

knol), XX, 13.

Roestziekte (snij- en prinsesse-

boonen), XXIII, bijbl. 23.

Roggehalmbreker,VIII,27; IX, 14.

Roggehalmen (mechanische be-
schadiging van), XIII, 74.

Roggehalmrupsje, VIII, 61; XI, 41.

Roggeplant«n(afsterven v.), IX, 56.

Roggeplanten (roode kleur van)
VIII, 4.

Rondknoppen (bes), IX, 42; XI,
52; XII, 182.

Rondknoppen (hazelnoot), IX, 43.

Roode worm (der frambozen), XXI,
131.

Roofvogels (voeding van), VI, 178.
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R«>okbe8ch»diging der vogci^tie,

XI, 162: XII, 146. 147.

Rozenbastaardrupa, VIII, 52, 53.

Rozenbladwesp, VII, 126; VIII, 53.

Rozenkever, X, •34; XXIV, 157.

Rozenknoppen (het gesloten blij-

ven der), II, 49.

Rozenroest, VIII, 21; IX, 12.

Rupsen en andere insekten met
bijtende monddeelen op hagen,
boomen, enz. (vernielingv.), T, 72.

Rupsenplaag te Beverwijk, XX, 97.

S.

Saccharomyces Ludwigii, XI, 17.

Sagina procumbens, VIII, 37.

San JoB^-schildluis (Aspidiotus
perniciosus), IV, 45; V, 33; 97,

145, VI, 162.

Saperda carcharias, X, 36; XI,
34; XII, 165, XIII, 54.

Saperda populnea VIII, 49; IX, 30.

Schadelijke dieren (natuurlijke vij-

andenvan), X, 73;XIX, 91, 109.

Schadelijke insekten (bestrijding
door zwammen en bakterien),
XXII, 131.

Scheuren van grasland (om het te
bebouwen), XXIV, bijbl. 5.

Schizoneura lanigera VIII 65; XI,
46, XIII, 66; XXIV, bijbl., 7.

Schorsbladroller, XI, 42.

Schorseneeren (een nieuwe ziekte
der), X, 125.

Schorseneer (het wit van), VI, 92.

Schurft (appels), VIII, 28; IX, 15;
X, 21; XIII, 44. Zieook onder:
Fusicladium dendriticum.

Schurft der aardappelen, I, 19.

Schurft en „spikkelen" (van appel
en peer), IV, 157.

Schurftziekte (pereboom), VIII, 27;
IX, 15; X, 21; XIII, 44. Zie ook
onder: Fusicladium pirinum.

Sciurus vulgaris, XXIV, 29.
Sclerotinia bulborum, IX, 18.

Sclerotinia Trifoliorum, VIII, 33;
IX, 20; X, 30; XI, 29; XIII, 47.

Sclerotinia libertiana, VIII, 34;
IX, 19, 20; X, 30; XI, 29, XII,
156, 167.

Sclerotinia (sering), IX, 22.
Sclerotinia tuberosa, IX, 19.

Scolecotrichunx melophthorum,
VIII, 29; IX, 17; X, 25.

Selandria adumbrata, IX, 33; X,
37; XI, 36; XII, 166.

Selandria annulipes, VIII, 63;
XI, 36.

Selandria fulvicornis, IX, 31.
Septogloeum Mori, XII, 166.

Septoria piricola = S. nigerrima,
VIII, 30..

Seringekn©ppen(niislukte),XVII,96.
Seringen (bacteri«naiekte), V, 177;

XI, 7.

Seringen (sterfte v. entloten), JX, 60.

Seringen (sterfte v.wortels), XI, 3.

Seringen (ziekte door Botrytis vul-
garis ), VIII, 142.

Seringenziekte (PhytophthoraSy-
ringae) XIX, 41.

Sesia (het geslacht) III, 49.

Seaia apiformis. III, 52; XII, 167.
Sesia tipulifornus. Ill, 56; XI, 38;

XII, 167.

Silpha atrata, IX, 26.

Simaethis pariana, VIII, 62; IX, 37
Siphonophora ribicola, X, 41.

Sitones lineatus, IX, 29; XI, 32.
Sjalotten (ziekte der), IV, 10.

Skeleteermotje, VIII, 62; IX, 37.

Slakken en dgl. (verdelging door
eenden en kippen), V. 169.

Slakken in broeikaasen, I, 156.

Slakkenschade, X, 43.

Slakvormige bastaardrups, IX, 33;
X, 37; XI, 36; XII, 166.

Sluipwespen (de oeconomische be-
teekenis van) XXIV, 116.

Slijmzwammen, VII, 66; XIV, 137.

Smynthurus viridis IX, 41.

Snoeien van boomen (gevaarlijk
voor 't ontstaan van ziekten),
XXIV, bijbl. 17.

Snoeien van laanboomen (een fout
bij het), XXIV, bijbl. 49.

Snuitkevertje (kool, enz.) Ceuto-
rhynchus sulcicoUis, III, 178.

Solanum nigrum VIII, 38.

Spaansch groen, VIII, 144.

Sphaerella brunneola, IX, 15
Sphaerella sentina, X, 20.

Sphaerotheca Castagnei, XII, 150.

Spaerotheca mors uvae, XI, 170;
XIII, 132.

Sphaerotheca pannosa, VIII, 25;
IX, 13; XI, 20; XXIII, 16.

Sparrenbastaardrups, VIII, 62; IX,
34.

Sparrennaaldenuitholler, XII, 168.

Spar (roodc rotting van de), V,183.
Spechten, XII, 162.

Speenkruid, XI, 6.

Spikkelen van het koolzaad, I, 33.

„Spikkelziekte" of „vuur" (kom-
kommers),VIII,29;IX, 17;X,25.

Spinazieziekte, XXV, 96.

't Spint, XXV, 145.

Spintkevers (Stapelplaatsen v. boo-
men, als oorzaak van besmet-

ting), I, 65.
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Sporidesmium exitiosum, I, 37 ; XI,
22.

Sporidesmium putrifaciens, XI, 21.
Sproeien (techniek van het), XVIII,

55; XX, 28.

Spruitvreter (Incurvaria capitella),

III, 161; XIII, 59; XXI, 61.

Staatsbosohbeheer (Museum van
het), XXV, 209.

Steenkoolteerolie (gebruik v.), I, 86.
Steen- of stinkbrand der tarwe,

I, 91. Zie verder onder: Brand
der graangewassen.

Stekken (het „omvallen" v.) VI, 30.
Stemonitis fusca, XIII, 40; XIV,

137.

Stengelaaltje, VIII, 69; IX, 46;
X, 44, 110; XI, 55, 149; XII,
182, 183; XIII, 73; XIV, 65;
XXIII, 99, 167.

Stengelbrand rogge, I, 100; VIII,
19; IX, 11; XI, 13.

Stuifbrand in tarwe en haver, I, 96,
96. Zie ook onder: Brand der
graangewassen

.

Stinkbrand, I, 95. Zie ook onder:
Brand der graangewassen.

Stink- of steenbrand der tarwe in
Belgie, V, 175.

Strepenziekte (gerst), XXV, 198.
Strophosomus lateralis, VIII, 48;
X, 35.

Strophosumus rufipes, XII, 164.
Suecinea-soorten X, 148.

Succinea putris X, 139, XI, 31.

Suikerbieten (ziekte van), X, 49.

T.

Tarsonemus spirifex, XI, 98; XXI,
111; 124.

Tarwegalmug, VIII, 63.

Tarwehalmdooder, VIII, 26; IX,
14, 77, 97.

Telephorus lividus X. 34.

Tetranvchus telarius, VIII, 67,

68; XI, 53; XII, 182.

Tetrao tetrix IX, 69; X. 33.

Thielavia basicola, I, 31.

Thrips-beschadiging X, 43; XI, 60;
XII, 179.

Thrips Lini, XII, 176.

Timotheegrasroest, II, 155.

Tingis (op Rhododendron), XI, 44;
XIII, 65.

Tipula-soorten, VIII, 64; X, 38;
XI, 52.

Tomatenkanker, XV, 147.

Tortrix pilleriana, XIII, 68.

Tortrix podana, XIII, 57.

Tortrix rosana XIII, 67.

Tortrix sordidana, XIII, 59.

Tortrix tedella, XI, 42.
Trachea piniperda, VIII, 68 ; IX, 35.
Trametes radiciperda (op sparren)

VIII, 35; IX, 23.

Trichosphaeria parasitica X, 26.
Trypeta Artemisiae, XI, 51.
Tuineekhorenmuis, XVII, 18.

Tulpen (wegblijven en omvallen),
VIII, 177.

Tylenchus devastatrix, VIII, 69,
74; IX, 46; X, 44, 110; XI,
65, 149; XII, 93, 182, 183; XIIT,
73; XIV, 65; XXIII, 99, 167.

U.

Uienbrand, XI, 14.

Uienmot, XI, 42; XII, 169.
Urocystis Colchici, XI, 14.

Urocystis occulta, VIII, 19; IX,
11; XI, 13.

Uromyces appendiculatus, VIII,
20; X, 18; XXIII, bijbl. 25.

Uromyces earyophyllinus, XI, 16.

Uromyces Vicae Fabae, XII, 159.
Urophlyctis Alfalfae, XX, 107.

Ustilago Avenae, IX, 11.

Ustilago bromivora (in Bromus
unioloides), XIX, 137.

Ustilago tecta Hordei, VIII, 17;
IX, 11.

V.

Vallers (in de kool), XI, 105; XII,
103; XIII, 97; XVI, 108.

Valsa oxystoma (op elzen), X, 198.

Vanglantaarnen, III, 59.

Veenkoloniale haverziekte (Hilt-

ner's bestrijdingsmiddel), XX, 69.

Veenmol II, 4; XXV, 113.

Veezout (tegen Coprinus en andere
zwammen), VII, 192.

Veldmuis (rosse), XVII, 80.

Veldmuizen, IX, 24 ; X. 1 92,XII, 1 62.

Venturia inaequalis VIII, 28, 174.

Zie ook onder: Fusicladium
dendriticum.

Venturia pirina VIII, 27, 149. Zie

ook onder Fusicladium pirinum.
Verbreiding van den plakker (door

wind), XXII, 100.

Verhamelen (van tarwe, gerst en
haver), II, 89.

Verordeningen knopworm en bes-

senspanrups in de gem. Zwaag
en Blokker, XXI, 160; XXII, 94.

Verpakkingsmateriaal (overbren-

ging van plantenziekten door),

XVI, 46; XX, 92.

Verpoten van jonge plantjes, I, 119.

Verticillium, IX, 18.

Verticillium alboatrum, XXIV, 205

XXV, 17.
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Verwelkingsziekten, XXIV, 206;
XXV 17.

VetmuuT, VIII, 37.

Vink (beteekenis voor land- tuin, en
bo8chbouw), VII, 166; VIII, 41.

Viscura album, VI, 22; XVIII, 101.

Vla8brand,VII,47, 76; X, 21; XIII,
79.

Vla8(Colletotrichum8pec.op),XXI,
100.

Vleermuisbescherming, XX, 42.

Vlekkenziekte v. d. bladeren der
Orchideeen, I, 153.

Vlekkigheid van appelen, VIII, 76.

Vlekziekte (boonen), VIII, 30;
X, 26; XXIII, bijbl., 25.

Vlekziekte (haver), X, 19.

Vlekziekte (perebladeren), X, 20.

Vliegen (zwarte), XII, 179.

Vliegmaden, VIII, 64.

Voeding (in verband met planten-
ziekten), III, 71, 72.

Vogelcultuur, XVII, 97; XIX, 68;
XXV, 161.

Vogels (afvreten van knoppen door)
XI, 100; XII. 162.

Vogels, insektenetende (beteeke-
nis voor de bodemktiltuur), XII,
106; XIV, 47.

Vogels (nut van), XVII, 97.

Vruchtbooraen (sterfte van), XI, 3.

„Vuur" (der Narcissen), VII, 12;
VIII, 28.

W.
Wantsen, XI, 44.

Warkruid (opklaver), XI, 7 ; XII, 149.

Waterratten, VIII, 39; IX, 25; X,
33; XI, 31 ; XII, 162; XVIII, 16;
XXIV, bijblad 47.

Wedstrijd van pulverisateurs (1904
en 1905), XI, 81.

Weidewants (tweestippelige), VIII,
66.

Wilde wingerd (opzwellingen van
takjes), IX, 3.

Wildschade (bescherraing v. plant-
soenen tegen), V, 138.

Wilgenhaantjes (Chrysoniela of
Phratora) vitellinae, II, 92; VIII,
50; X, 37; XI, 36; XII, 165.

Wilgenspinner (Liparis Salicis) III,

165; XI, 38.
Wintervlinders (bestrijdingsproe-
ven tegen), XVIII, 77.

. Wintervlinder (kleine), IX, 35, XI,
40.

Wintervlinders, VIII, 61; XII, 167.
Zie verder onder : Acidalia bru-
mata en Cheimatobia brumata.

Wit fop rozen), VIII, 25; IX, 13;
XXIII, Bijbl., 15.

Witvlakvlinder, XI, 39.
Woekerzwammen, I, 23; 55; 76;
Woekerzwammen (waarnemingen

over de verspreiding door den
wind), VII, 146.

Woelrat; zie: Waterrat.
Woldopluis, (wijnstok) IX, 39.

Wonden(door klimnaen inboomen),
III, III, 68.

Wormslak (geelgevlekte), XX, 66.

Wormstekige appelen en peren
(bestrijding ), II, 62; XXIII,
bijbl. 1.

Wortelaaltje, IX, 48.
Wortelbrand (jonge bieten), VIII,

16; ,XI.V, 60.

Wortelen (ziekte in de), XI, 69;
XII, 186.

Wortelknobbels (bij planten),
XXIV, 123, 133.

Wortelmade, X, 39.

Wortelopzwellingen (aan appel- en
pereboom), IX, 60; XI, 67; XII,
184.

Wortelrot (div. planten), X, 13.

Wortels van Cylcamen (bruin wor-
den), I, 31.

Wijnstokdopluis, XI, 49; XXIII,
196.

Wijnstok (eigenaardige pokach-
tige opzwellingen aan), VIII, 7.

Wijnstok (overmatige vochtigheid
en bemesting bij den), VIT, 41.

X.

Xyleborus dispar VIII, 48.

Z.
Zaad (bewaring van), XI, 143.

Zaad (drogen van), XI, 133.

Zaad (Geringe kiemkracht van
in 1903 gewonnen zaad), X,
152, XI, 124.

Zaaigraanontsmetting, XXV, bijbl.

5.

Zabrus gibbus, XII, 162; XIII, 62.

Zerene grossulariata, XI, 39: XIII,
56; XXI, 78.

Ziektenleer der planten, I, 121.

Zomertarwe (ziekte in), XXV, 195.

Zout op de boomen (invloed van),
I, 156.

Zwartbeenigheid of stengelrot
(aardappelen), VIII, 11; XI, 8;

XIII, 38.

Zwartroest (streeproest), II, 147.

„Zwart" (van gerst), VIII, 28.

Zwartzwammen, XI, 20, 125.

Zwaveligzuurgas (schadelijk voor
planten), X, 14.

Zwavelkoolstof (invloed op kie-

ming der erwt), IX, 119.
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