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VERSLAG OMTRENT DEN TOESTAND VAN DE
GOUVERNEMENTS-RIETAANPLANTING

OP HET EILAND BANKA ').

Ingevolge besluit van den Gouverneur-Generaal van

20 September 1892, waarbij de Directeur van Binnenlandsch

Bestuur gemachtigd werd mij op te dragen een onderzoek in

te stellen naar den toestand der rietaanplantingen te Toboali,

vertrok ik den 13en October van Pasoeroean.

Ik wil er hier even in het kort aan herinneren, dat inge-

volge een opzettelijk daartoe ingesteld onderzoek, in de nabij-

heid van Toboali in het Z. W. van het eiland Banka, terreinen

werden aangetroffen geschikt voor rietcultuur, dat deze van

einde September tot einde December 1890 bewerkt werden

onder toezicht van den Heer Plantema, en dat ik daar 23

December 1890 een aantal rietstekken bracht door mijzelf in

Engelsch-Indië verzameld. De regeering hoopte hierdoor in

het bezit te komen van rietvariëteiten bestand tegen de sereh-

ziekte.

De hoofdreden van de keuze van Banka als kweekplaats

voor het Engelsch-Indische riet was de vrees, dat men met

de nieuwe rietvariëteiten, nieuwe rietziekten zoude kunnen

importeeren, die zich op Java dadelijk zouden verspreiden, op

de gekozen plaats daarentegen zonder veel moeite uitgeroeid

konden worden.

Oorspronkelijk werden ongeveer 15 bouw geplant met het

doel om daarvan in Sept. — Oct. 1891 stekken te nemen voor

eene grootere aanplanting ; door de langdurige droogte even-

') Door de Regeering ter publicatie afgestaan.
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wel van dat jaar was het niet mogelijk zulks te doen en

werd eei'st van Xov. '91 tot Febr. '92 voor de tweede maal

geplant. Daar nog nergens met zekerheid waargenomen is,

dat importriet uit serehvrije streken, in besmette omgeving

geplant, reeds dadelijk sereh geeft, daarentegen de eerste ge-

neratie dikwijls hevig aangetast wordt, vond ik het onnoodig

mij van den stand van het importriet to gaan vergewissen,

doch achtte daarentegen een bezoek aan de tuinen geplante

met eerste-generatiestekken zeer gewenscht.

Reeds den 25*'*"* October kwam ik te Toboali aan, na te Batavia

aan het departement van Binnenlandsch Bestuur, te Buiten-

zorg met den Heer ïreub en te Muntok met den resident

de zaak in kwestie besproken te hebben.

Bij mijn eerste bezoek aan de aanplauting, direct na mijne

aankomst, viel mij den stand van het riet niet mee, en bleek

de keuze van eene geïsoleerde plek als Banka volkomen ge-

rechtvaardigd, daar werkelijk eene rietziekte opgetreden was,

en wel in hevige mate, die ik mij niet herinnerde ooit op

Java gezien te hebben. De rietbladereu namelijk waren bedekt

met honderden ovale, bruinzwarte vlekjes van ongeveer 2 mM.
breed en dubbel zoolang en meestal uit twee of drie con-

centrische gedeelten bestaande, die in kleur eenigszins van

elkaar afweken. Op deze plekken zag men door de huid-

mondjes bosjes bruinzwart gekleurde schimmeldraden naar buiten

komen ; hier en daar werden lange, door tusschenschotten in

drie of meer cellen verdeelde sporen afgesnoerd. Soms trad

de ziekte zoo hevig op, dat de bladeren er ten slotte door

afstierven, en do planten er klaarblijkelijk onder leden.

Aanvankelijk meende ik dan ook tot totale vernietiging

van de aanplanting te moeten adviseeren, maar bij nader on-

derzoek, toen de indruk, dien het gelieel op mij maakte, ver-

zwakt was, en de details beter tot hun recht kwamen, veran-

derde ik van opinie. Het bleek namelijk reeds spoedig, dat

hoewel 80—90"/^ van het riet door de ziekte aangetast was,

een klein gedeelte er van bevrijd bleef; toon eenmaal mijne

attentie op dit verschijnsel was gevestigd, vonden wij spoedig.
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dat van de verschillende geïmporteerde rietvariëteiten er eenige

door de ziekte aangetast werden en andere niet, en hoewel

deze laatste nnmeriek verreweg in de minderheid waren is

het feit op zichzelf om twee redenen zeer belangrijk.

Ten eerste omdat onder deze niet of bijna niet door de

bladziekte aangetaste vormen het Cheribon-riet behoort, zoodat,

indien er bij de bladzieke Engelsch-Indische rietvariëteiten

zijn die immnun blijven ten opzichte van de serehziekte,

de bedoelde bladziekte niet meer zulk een beletsel is tegen

den invoer van dat riet op Java als anders het geval zoude

zijn; ten tweede wordt hierdoor ten duidelijkste geconstateerd,

dat, terwijl eene rietvariëteit in hevige mate door eene ziekte

wordt aangetast, andere tusschen de eerste in groeiend, dus

voortdurend aan besmetting blootstaande, er geheel van bevrijd

blijven. Dit verschil was zoo typisch, dat het ons later diende

om eenige vormen, die door elkaar geplant waren, van elkaar

te onderscheiden.

Evengoed nu als dit voor deze bladziekte inderdaad het

geval blijkt, evengoed zou men dit ook voor de serehziekte

kunnen veronderstellen, en ik meen zelfs redenen te hebben

om te gelooven, dat eenige der nu op Banka groeiende varië-

teiten werkelijk blijken zullen niet vatbaar voor sereh te zijn.

Deze wijken namelijk in uiterlijk zoozeer af van hetgeen wij

gewend zijn suikerriet te noemen, dat ik vermoed hier te doen

te hebben met variëteiten niet van Sacchanim officinannn^ maar

van eene andere^ suiker-bevattende Sacchafiün-sooYt. Is dit

werkelijk het geval, en dit zal blijken zoodra ik over eenige

maanden de bloemen kan onderzoeken, dan wordt het hierdoor

tevens duidelijker, waarom de eene variëteit aan bladziekte

lijdt en de andere niet.

Een vrij moeilijk werk bleek het te zijn de verschillende

rietvariëteiten van elkaar te onderscheiden, en hoewel een achttal

typen dadelijk in het oog vielen, kostte het ons heel wat tijd, voor

wij er in geslaagd waren alle goed uit elkaar te houden. De tuin

was verdeeld in vakken van één bouw, door goede wegen van

elkaar gescheiden, zoodat elk vak van alle kanten gemakkelijk
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toegankelijk was. Hoewel in hoofdzaak ééne variëteit op elk vak

groeide, waren er toch altijd vreemde soorten doorheen gemengd;

op een paar vakken waren er tot zeven verschillende. Gedeel-

telijk was de vermenging der soorten toe te schrijven aan

onvoldoend toezicht bij het inboeten, maar de voornaamste

oorzaak was, dat alle rietsoorten uit Shahjahanpore, reeds daar

ter plaatse door elkaar groeiden en voor de verzending niet uitge-

zocht hadden kunnen worden. Ik had indertijd in het kort

eenige kenmerken opgeschreven aan de verschillende soorten

eigen, maar had er niet op gerekend, dat onder het totaal andere

klimaat van Banka deze kenmerken in verschillende richtingen

zouden kunnen varieeren, zóó zelfs, dat ik eene verscheidenheid,

waarbij vergissing in het geheel niet mogelijk was, niet meer

herkende. Herhaalde onderzoekingen evenwel in verband met

aanteekeningen van vroeger deden ons achttien variëteiten

onderscheiden, waarvan wij de kenmerken uitvoerig beschreven

om ze later weer te herkennen.

Ofschoon elk rietplanter weet, dat bijna alle kenmerken van

het suikerriet van tijd tot tijd varieeren, en dat uit ééne stek

stokken van zeer verschillende habitus kunnen te voorschijn

komen, en ik er dan ook niet voor wil instaan, dat de opge-

geven kenmerken in alle gevallen voldoende zijn, geloof ik toch

dat men er verreweg de meeste keeren in slagen zal met zeker-

heid uit te maken, welke der hier bedoelde verscheidenheden

men voor zich heeft. (Zie bijvoegde tabel).

Zooals men ziet, loopen de kenmerken verbazend uiteen ; dit

zoude nog meer het geval geweest zijn, indien de beschrijving

der bloem hier had bijgevoegd kunnen worden. Het verschil

in uiterlijk wordt het duidelijkst gemaakt door de kolommen'

18, 19 en 20. Van af de tiende variëteit worden de bladeren

smaller en de leden dunner, en ondergaat de verhouding van

lengte en breedte der bladeren eene aanmerkelijke wijziging;

hierdoor verandert liet uiterlijk der planten geheel en al en doet

dikwijls meer aan glagah denken dan aan suikerriet. Juist deze

vormen evenwel zijn allen door de bladziekte aangetast. Enkele

der nieuwe verscheidenheden munten uit door eene sterke
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uitstoeling ; bij eenigen liet ik het aantal stokken in tien grootc

planten nagaan en vond gemiddeld per plant

:

bij^°. 8 Puri 22.7 stokken

„ N°. 7 Barook 26.5

„ W. 17 Kutara 49.3

„ N°. 16 Dhour 57.8

„ ^°. 18 Chunee 58.1

„ N°. 9 Thoon 59.1 „

„ 'N°. 10Ruckkree63.1 „

Door deze buitengewone uitstoeling zal de productie per

bouw wel aanmerkelijk grooter zijn dan de afmetingen van

den stengel zouden doen verwachten.

We zagen zooeven, dat de variëteiten N°. 10 - 18 allen

door de biadziekte aangetast waren, hoewel ook deze niet allen

even sterk; N°. 10, Ruckkree, had er het minst van te lijden

en groeide er flink doorheen, ofschoon alle bladeren nog ruim-

schoots van vlekken voorzien waren. Zeer dikwijls zag ik

exemplaren van de eerste negen verscheidenheden te midden

van sterk aangetaste variëteiten, zonder het minst vlekje, ter-

wijl omgekeerd een exemplaar der vatbare soorten zijne aan-

wezigheid tusschen de andere onmiddellijk verraadde door het

enorme aantal vlekken. Slechts nu en dan vond ik een en-

kel vlekje op de bladeren der variëteiten 1— 9, vermoedelijk

ten gevolge van eene kleine verwonding der opperhuid, een

vermoeden, dat aan waarschijnlijkheid wint door het feit, dat

N". 6, Deci, eene soort met stijf uitstaande bladeren die het

gemakkelijkst beschadigd worden, de meeste vlekjes vertoonde,

hoewel toch nog altijd zeer weinig. Van de variëteiten, die

niet aan de biadziekte leden, waren N°. 4 rood Mauritius en

N°. 6 Deci reeds door de serehziekte aangetast, die, zooals men
zich herinneren zal, door mij in 1890 onder de inlandsche

aanplantingen werd aangetroffen, terwijl ik er niet aan twijfel

of N°. 2, CJieribonriet uit Engelsch-Indië, N^. 3 rood SJtams-

hara en N°. 5 (/eel Shamshara zullen het ook worden, omdat

de daarop het meest gelijkende soorten van Java-, Cheribon-

en Borneoriet er zeer vatbaar voor zijn. IN'^. 1, Kajla ^ doet
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het meest deuken aan niangliriet (monjct, keoug) en wekt dus

geene groote verwachtingeu wat aangaat het suikergehalte.

Er blijven dus nog over N°. 7 Barookh, N°. 8 Piiri en Ts^°. 9

Thoo)i, die door den concaven vorm der leden op elkaar ge-

lijken, maar toch gemakkelijk van elkaar kunnen onderschei-

den worden.

Deze drie verscheidenheden Avorden niet of weinig aange-

tast door bladziekte en kunnen, doordat ze in verschillende

opzichten sterk van Cheribonriet afwijken, misschien ook blijken

tegen sereh bestand te zijn.

Mijn voornemen was analyses van alle rietsoorten te maken

om eenig idee van de onderlinge waarde der verschillende

variëteiten te krijgen, en ik had daarvoor een rietmolen, sac-

charimeter enz. medegenomen. Bij mijne aankomst evenwel

bleek het, dat de tijd hiervoor niet goed was gekozen, daar

het reeds sedert twee maanden voortdurend had geregend, en

het riet veel te onrijp was om onderzocht te worden. Ik

maakte evenwel een aantal saccharose-bepalingen en vond van

tijd tot tijd. bij de dunne glagah-achtige rietsoorten even hooge

suikerprocenten in het sap als bij het er naast groeiende Che-

ribonriet. Glucosecijfers waren bij beide ook ongeveer gelijk,

maar daar deze, doordat het riet te jong was, voel te hoog

uitvielen en ik bovendien eau de Cologne als brandmateriaal

moest gebruiken, daar geen spiritus of iets dergelijks was te

krijgen, liet ik het bij een paar analyses.

In het verslag omtrent mijn eerste bezoek aan Banka maakte

ik gewag van de Lientang, eenc drassige strook grond be-

noorden Toboali, die zich langs de zee uitstrekte, eenige palen

ver, en van haar door strandbosschen gescheiden was ; verder

landwaarts in werd ze begrensd door een terrein eenige meters

hoogor gelegen, waarvan de bodem een humusrijken zand-

grond was met vele kleideeleii, en waarop het importriet ge-

plant werd.

Door een flink afvoerkanaal gelukte het den Heer Plantema

de Lientang te draineercn, waardoor ze niet alleen droog genoeg

werd voor eenc rietaanplauting, maar de bevolking uit eigen
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beweging meer dan viermaal zooveel sawalis aanlegde als

vroeger, wat bij don luien Bankances heel wat zeggen wil.

Hoewel deze grond, in hoofdzaak gele klei waarvan de

bovenste laag humus bevat, circa l'/j voet dik, rustend

op eene onderlaag van witte klei, uitstekend geschikt moet

zijn voor rietcultuur, was toch het succes maar matig, daar de

planten in het begin te slecht hadden gegroeid en eerst nu

beter doorschoten ; de overgang van lichteren naar veel

zwaarderen grond bleek ook hier weer van nadeeligen invloed

op den groei der planten, zoodat de 9— 10 maanden oude riet-

planten wel een paar maanden jonger schenen.

Behalve de genoemde bladziekte waren er nog een paar

andere, die evenwel in veel geringere mate optraden en mij

trouwens ook reeds van Java bekend waren ; eene er van,

die wel eens ringvlekkenziekte genoemd wordt en zeer ge-

makkelijk kan herkend worden aan de min of meer ovale

zwarte ringen, die een afgestorven, witgekleurd weefsel in-

sluiten en eene tweede, welke gele, onregelmatig gevormde

vlekken op het blad maakt. Beide ziekten kwamen vooral

voor bij de breedbladerige rietsoorten, van welke bovendien

N". 5 geel Shainsliara en IS"*^. 6 Deel aangetast werden door

een schimmel, die van den top af een gedeelte van het blad

roodkleurdc on deed afsterven, zonder dat de planten er veel

nadeel van schenen te ondervinden. Veel schadelijker dan al

deze schimmelziekten traden hoorders op, en wel verreweg het

meest de ook op Java voorkomende witte topboorder ; behalve

deze vond ik een enkel exemplaar van een paar andere boor-

dersoorten, die het riet op dezelfde manier aantastten ; eene

er van was iets grooter dan onze soort en had lichtgele

bovenvleugels, de t\wede was iets kleiner en had op elk der

bovenvleugels een zwart stipje. Deze laatste geleek zeer veel

op een vlindertje, dat tegen den oogsttijd der padi op Java

veel rondvliegt en van een padiboorder afkomstig heet te zijn;

door kweeken der hoorders kon ik evenwel bewijzen, dat

het hier bedoelde dier tot de rietvijanden behoort. Van beide

soorten te samen - kwam er evenwel nos; niet één voor tecren



honderd vau de gewone witte topboorder {Scirpophaga intacta

Sn.). Zooals ik reeds bij het opkoopen van riet in Engelsch-

Indie bemerkte, is het niet moeilijk door een weinig toezicht

de stekken geheel topboorder-vrij te krijgen. Verder vond ik

de gele topboorder {Chilo infiiscatella Sn.) en de stengelboorder

{Diafraca sfr/atalis Sn.) in enkele exemplaren, beide ook op

Jaya welbekend. Om deze lijst zoo volledig mogelijk te maken
moet ik nog een paar vlindersoorten vermelden, wier rupsen

de bladeren van het riet vraten ; eeue soort is eene wit en

zwart gevlekte dagvlinder, wier eenigszins behaarde rupsen

wit en zwart geringd zijn ; bij de andere soort zijn de rupsen

veel sterker behaard, grijsachtig met witte, roode en zwarte

vlekken en bundels zwarte haren, terwijl de nachtvlinders,

die er uit te voorschijn komen, bruingeel zijn met zwarte

teekeningen op lichaam en vleugels; beide soorten behooren

ook tot de Javaansche fauna.

Aan stengels en bladeren kwamen witte luizen voor tot ver-

schillende groepen behoorend, die zeer veel geleken op de

hier inheemsche, en tusschen de jongste bladeren vond ik eenige

malen eene Thrips- soort afwijkende van de totnutoe hier

bij het suikerriet gevonden soorten, maar klaarblijkelijk even

als deze weinig schadelijk.

Indertijd werden door Dr. Janse en Dr. Valeton beschreven

gele vlekken, door hen in enkele bepaalde riet-variëteiten

aangetroffen; bij N°. 18 Chunnee vond ik geen stok, waar

ten minste niet bij eenige der knoopen, zoo niet bij alle,

dergelijke maar roodgekleurde vlekken voorkwamen ; ook hier

was van buiten niets aan het riet te zien, en scheen het er

even goed om door te groeien.

Op het oogenblik zijn ruim veertig bouw met de verschillende

variëteiten beplant; de plantgeulen zijn vier voet, hart op hart,

de stekken drie voet van el kaai-, zoodat in liet geheel onge-

veer 250.000 stekken geplant waren. Het grootste gedeelte

hiervan behoort tot N®. 18 Clmnnee^ den meest van onze riet-

soorten afwijkenden vorm, die mij juist hierdoor de meeste

waarborgen schijnt aan te bieden niet door de sereh-ziekte



aangetast te worden, en waarmede 16 bouw beplant was; hierop

volgen N". 16 Dhour en N^. 14 Mango van Belieea met

respectievelijk 41/2 en 4 bouw, 'N°. 12 Mango van Shahjahanpore

met 31/2 bouw, daarna N°. 15 Bhurli, N°. 6 Deci, N°. 7 Barookh

en N°. 8 Pw>'/, van elke waarvan ongeveer 2 bouw aanwezig

zijn; van de overige soorten zijn N°. 2 Cheribon^ N'^. 5 (/ee^

Shamshara en N°. 13 Degchin elk door vijfduizend planten

vertegenwoordigd; ]S'°. 9 Thoon en N^. 10 i^i^cA-Aree door onge-

veer drieduizend, ^°. 17 Kutara door ca. veertienhonderd,

N°. 11 Dolhu door ca. twaalf honderd, terwijl van N*^. 1 /ia/?»,

N°. 3 roof^ Shamshani en N'^. 4 Mauritius nog geen vijfhonderd

planten gevonden werden.

Het voorgaande resumeerende zien we, dat in de gouver-

nements-rietaanplanting op Banka op het oogenblik eenige

rietvariëteiten voorkomen, welke door hun uiterlijk het vermoeden

wettigen, dat er bij haar kans bestaat op immuniteit voor de

serehziekte, dat met eenige dezer soorten door hunne enorme

uitstoeling en een suikergehalte van het sap vermoedelijk niet

veel afwijkende van dat van Cheribonriet, in weerwil eener

geringere sapproductie, proefnemingen op Java zeer gewenscht

zouden zijn, dat dit evenwel voorshands onmogelijk is door

het optreden eener besmettelijke bladziekte. Deze bladziekte

heeft de eigenaardigheid, niet bij alle variëteiten voor te komen,

ten minste niet op de karakteristieke manier, waarop ze de

soorten ]N'°^ 10— 18 aantast. Onder de voor de bladziekte immune

of nagenoeg immune soort behoort het Cheribonriet door mij uit

Engelsch-Indië meegebracht. Daar de mogelijkheid bestaat,

dat deze soort in het zoo afwijkende klimaat der Gangcs-vallei

eenigszins andere eigenschappen heeft gekregen, en dat hiertoe

zoude kunnen behooren eene mindere vatbaarheid voor de

bewuste ziekte, zoo durf ik niet reeds nu bij het zeer groote

belang, dat Java bij de suikercultuur heeft, adviseeren, hetzij

tot invoer der variëteiten No\ 7— 9, die immuun zijn voor de

ziekte en ook nogal- van Cheribonriet afwijken, hetzij tot

invoer van alle, omdat Cheribonriet er toch niet door wordt

aangetast.
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Dit laatste is mijns inziens nog niet overtuigend genoeg

bewezen door liet onbesmet blijven van het Engelsch-Indisclie

Cheribonriet ; daarom zou ik willen aanraden om van alle soorten,

behalve Mauritius en Deci, die toch reeds voor de serehziekte

vatbaar blijken, de aanplanting voort te zetten en bovendien

van Java 2—300 pikol echt Cheribonriet in te voeren, dat

tusschen de door bladziekte aangetaste variëteiten aangeplant

moet worden, b. v. om de tien plantgeulen ééne met Cheribon-

riet. Yoor andere rietvariëteiten is het niet noodig deze proef

te nemen, daar de eenige, die hiervoor in aanmerking zouden

kunnen komen, Borneo-en Japarariet, zoo veel van de sereh te

lijden hebben, dat hunne cultuur sterk afgenomen is en niet

één percent bedraagt van die van het zwarte riet. Blijkt dan

het volgende jaar, dat ook onder deze omstandigheden het

Cheribonriet niet wordt aangetast door de bewuste ziekte, dan

zou mijns inziens niets meer in den weg staan aan het impor-

teeren der overige soorten en in elk geval niet van N°^ 7— 9,

die immuun zijn.

Voor het nemen dezer proeven zijn in de omstreken van

Toboali voldoende terreinen aanwezig, die boven de nu gebruikte

het voordeel opleveren dicht bij eene voor prauwen bevaarbare

rivier gelegen te zijn, zoodat het vervoer naar zee weinig

moeite zoude kosten.

Tevens zouden dan op eene andere plek in de nabijheid

proeven kunnen genomen worden of, door behandeling der stekken

met desinfecteerende stoffen, de sporen der bladziekte kunnen

gedood worden. Ik heb eenige hoop, dat dit het geval zal zijn

omdat de tweede snit, die op mijn voorstel werd aangehouden

om eventueel optreden der serehziekte spoediger te constateeren,

en waar alle bovenaardsche doelen waren verbrand, aanvankelijk

niet van de ziekte te lijden had en eerst later word aangetast,

liceds tijdens mijne aanwezigheid werden eenige proeven in die

richting genomen.

Voor het uitbrengen van bovenstaand advies was hot noodig

te weten, dat op Java zelf de bladziekte in kwestie niet voor-

kwam; voor Oost-Java wist ik door mijne vele reizen vrij zeker,
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dat ze daar niet te vinden was, ten minste niet optrad op ecne

wijze, die in liet oog viel of eenigen invloed op de productie

had. Daarentegen waren er berichten omtrent het optreden van

bladziekten uit Tjomal en Tangerang, die het mij weuschehjk

deden achten, daar zelf een kijkje te gaan nemen ; ingeval toch

do bladziekte daar reeds voorkwam kon onverwijld tot invoer

van het riet van Banka worden overgegaan. Reeds spoedig

bleek een bezoek aan ïjomal overbodig, daar Dr. Janse die

onderneming juist bezocht had en het door mij medegebrachte

spiritus materiaal der ziekte voor eene geheel andere schimmel-

soort verklaarde.

ISTaar Tangerang maakte ik zelf een uitstapje, waar de land-

heer van Tanah Tinggi de beleefdheid had mij rond te leiden

;

ook hier vond ik de ziekte niet en meen nu tot het geven van

bovenstaand advies gerechtigd te zijn. Dit neemt niet weg, dat

het toch nog kan blijken, dat de bewuste schimmelsoort wel

op Java voorkomt, maar bij het Cheribonriet op eene geheel

andere wijze optreedt of misschien gevonden wordt op glagah

of andere wilde Saccharmn-soorten.

Er bestaat dus vrij veel kans, dat het doel der rogeering

bereikt wordt om zonder de suikerindustrie op Java bloot te

stellen aan onbekende ziekten, haar in het bezit te brengen van

rietvariëteiten, die immuun tegen de serehziekte blijken en toch

vrij suikerrijk zijn.

Bovendien zoude het uit een wetenschappelijk oogpunt zeer

interessant zijn, indien het werkelijk bleek, dat de variëteiten

N°\ 10 — 18 tot eene 5acc/iar/fv;i-soort behoorden, verschillend

van Saccharum officinarimi.

BuiTENZORG, 9 December 1892.

J. D. KüBUS.



DE KOOS 1).

Het zoude een ondankbaar werk zijn, te trachten de clas-

sificatie der rozen aan de liefhebbers dezer planten duidelijk

te maken. Een plant waarvan het bewijs geleverd is, dat zij

duizenden jaren in cultuur is, dat zij, zoodra het menschelijke

ras op eenige beschaving kon bogen, de gezellin was die de

mensch overal waar het mogelijk was op zijne zwerftochten

mede voerde, en waarvan duizenden hybriden en variëteiten

bestaan, is niet gemakkelijk weer tot de typen terug te bren-

gen. En het wordt hoe langer hoe moeielijker in dezen

chaos een weg te vinden, daar er nog dagelijks nieuwe va-

riëteiten bijkomen
; zoo is het al heel moeielijk te zien, waarom

sommige rozen onder de Theeën^ anderen onder de Noisetten,

of de Jujbride» dezer groepen gerekend worden.

Toch vertoonen de typen van de verschillende groepen eenige

kenmerken, die hen van de andere doen verschillen en waar-

van er sommige voor den indischen rozenkweeker van be-

lang zijn.

Zooals bekend is, vindt men in de catalogi der meeste ro-

zenkweekers, de volgende lioofdgroepen, Hybride remontant-,

Thee-^ Nokette-^ Boiü-bo>t-, Folyantha- en BenyaaJsche-rozen^

waarbij nu in de laatste tijden nog de hybriden der vier laatste

groepen gekomen zijn.

Het ontbreekt niet aan voorstellen om eene andere gemak-

kelijkere indeeling te verkrijgen. Een dezer voorstellen ver-

dient hier wel eenige besjireking ; zoo zouden b. v. alle Thee-

en Noisette-rozen onder ééne groep vereenigd worden, verder

») Vervolg van Teysmannia 111, 1892, All. 11/12, blz. 753.
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zouden allo hybriden van Theeën of Noisetten onder elkander

ook liierbij gevoegd worden; de kruisingen daarentegen van

genoemde rozen met cene hi/hride-remontant zouden onder

laatstgenoemde gebracht worden.

Eenvoudiger is deze indeeling zeker, of zij echter beter is

mag betwijfeld worden; zoo zijn b. v. de typen der Noisetfe-

rozen, door iedereen gemakkelijk te herkennen aan den weligen

groei, aan de lange takken aan wier einden de kleine, fraai

gevormde roosjes aan trossen geplaatst zijn; een voorbeeld is

Aimée Vibert^ die men op Java overal geplant vindt, en die

ik wel eens houqmt-roos hoorde noemen. Zoo zijn er meer;

niemand zal deze rozen voor Theeën aanzien ; het is echter

waar, dat er onder de nieuwere variëteiten planten zijn, die

bij lange na niet zoo duidelijk te onderscheiden zijn, en waarop

de voorgestelde indeeling wel van toepassing is.

Er is echter speciaal voor indische rozenliefhebbers nog een

groot bezwaar, dat is als de groep, die nu bekend staat als

Thee-hijbriden^ onder de Hi/brtde-remontant-rozen zouden ko-

men; met deze regeling kunnen we ons niet vereenigeu.

"Want onder de laatstgenoemde groep zijn er verscheidene, die

geheel ongeschikt voor ons klimaat zijn, terwijl voor zoover

de ervaring reikt de thee-hybriden^ zooals later blijken zal,

voor ons zeer gewenschte rozen zijn.

Ten einde een goed overzicht over het geheel te verkrijgen,

ben ik in de noodzakelijkheid enkele zaken uit opstellen in

den eersten en tweeden jaargang van Teysmannia te herhalen.

Hybride beteekent in den tuinbouw : eene plant ontstaan uit

de kruising van twee soorten; zoo zijn dus de types van de

Hyhride-remontaut-yozen reeds kruisings-produkten ; zij hebben

hun ontstaan te danken aan eene kruising van eene Europeesche

roos, de zoogenaamde Portland-roos — mogelijk zelf al eene hy-

bride — met indische rozen, thee- en bengaahche. Deze groep is

voor de gematigde en koudere luchtstreken de beste, men vindt

hierin de grootste verscheidenheid in kleuren, en de Europeesche
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catalogi geven ook van haar het grootste aantal verschei-

denheden op, zoo b. V. komen er in Ketten's catalogus

ruim 900 Hyhride-roiwntanf- en ongeveer 450 TAcf-rore^A voor.

Het zijn vooral de donkere, fluweel-roode tinten, die bij geen

der andere groepen zooveel en zoo fraai gevonden worden

;

het valt ook terstond in het oog, dat op een rozenvak in Eu-

ropa de donkere kleuren, en op Java de lichte kleuren do-

mineereu.

Wat zijn nu de kenmerken van eene roos uit de groep der

Htjljvide-renioidanten waarvan wij de op Java hoog gewaardeerde

Madame Moreau als type kunnen nemen. Deze roos heeft zware

rechtopgroeiende takken, die bezet zijn met een aanzienlijk

aantal kleine en groote dorens en zich niet veel verder vertakken.

Er zijn echter tal van uitzonderingen op dezen regel 5 hoe kan

het ook anders, daar aanhoudend bloed van andere groepen in

deze groep gebracht wordt. Nemen we b. v. Captain Christy^

die ontstaan is uit eene kruising van Vicfor Verdier en Safrajio,

de laatste een zeer bekende thee-roos ; het ligt voor de hand, dat

op deze wijze de kenmerken der type verloren moeten gaan.

Captain Chrlstij heeft nog wel de groeiwijze van hare groep

behouden, maar de dorens zijn er bijna af, het is overigens eene

fraaie roos, de bloem is ietwat plat, zij is groot en heeft eene

frissche vleeschkleur. Een andere, ook in Indië wel bekende

roos, die bijna geen dorens meer heeft is Paul Nei/ron, ontstaan

uit eene kruising van Victor Verdier en Anna de Dieshach', de

buitengewoon fraaie bloem, die nog door geen andere in grootte

wordt overtroifen, heeft een helder rosé kleur ; ofschoon deze roos,

die in Europa op eene hoogte van 1/2 ^^- ^'^'^^s '^^o^'^t ^^ ^^^^^^^^5

bij ons meestal eerst op 1 k l^/g M. lange takken bloeit, zijn

de bloemen toch bij eene goede cultuur even groot.

Op haar volgt in grootte do boven reeds genoemde Madame

Moreau^ hare bloemen zijn echter fraaier ; in de eerste plaats de

kleur, schitterend donker rood, en dan de heerlijke geur maken

iiaar tot een geliefde roos voor velen.

Er zijn onder deze groep zeer fraaie rozen, die wjj op Java

met alle mogelijke moeite niet in bloei kunnen krijgen, ze
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groeien wel maar bloeien nooit of zeer zelden. liet is al wel een

twintigtal jaren geloden, toon een rozenliefliebber te Batavia eeno

partij rozen uit Europa ontving; tot zijne teleurstelling bleken

liet meest Hijbride-remontant-rozen te zijn, de mcestcn stonden al

een jaar, groeiden tamelijk, maar bloeiden niet ; door deze tegen-

spoed ontmoedigd wilde hij de rozen weg doen, hij zond er mij

echter eenige, ten einde te zien of ik er te Buitenzorg gelukkiger

mede was. Het succes bleek ook hier matig, de meeste rozen

bloeiden ook hier niet, één echter was er, die al de gedane

moeite ruim beloonde en wel de Madame Moreait] onder al de later

ingevoerde rozen is er nog geen, die haar in haar genre overtreft.

En nu heeft dezelfde rozeuliefhebber minstens een 50-tal forsche

exemplaren dezer roos in zijn tuin, ten einde het geheele jaar

door de fraaie bloemen op zijn tafel te kunnen hebben.

Een geheel ander type dezer groep is in Indië de Géant des

BataiUes ; deze is eene laag groeiende struik, die zich sterk vertakt

en fraai gevormde, goed dubbele, bloedroodo bloempjes geeft

heel wat kleiner dan in Europa ; hij is een zwakke groeier, die

zeer zeldzaam in de rozen-collecties in Indië geworden is. Er

bestaat eene verwarring met genoemde roos en Lord Raglan

inzooverre, dat ik den naam van laatstgenoemde roos nooit zag,

doch de naam van Géant des Bafailles vrij algemeen aan

Lord Ragkm gegeven wordt. Ofschoon er in de kleur der bloem,

al is het niet veel, toch wel eenige overeenkomst bestaat, is de

groei der laatstgenoemde geheel anders ; al behoort zij niet tot

de hoogst opgroeiende der groep, toch vormt zij kloeke planten,

die niet veel vertakken en uit den top bloeien.

Onder de in latere jaren geïmporteerde rozen, die ik op Java

zag bloeien, is fraai de American Beautij, een mildbloeiende, goed

gevormde, vrij groote, helderroode roos. Heinrich Schulttheiss^

een buitengewoon mooi gevormde, zacht rosé, groote roos, echter

zeldzaam bloeiend. Wij hebben in Indië nog verscheidene soor-

ten, sommige van ouden datum, die in Europa niet meer te vinden

zijn, die wij echter niet gaarne zouden missen, o. a. Amiral

de Bigny^ Duc de Rohan, Fleur de Margo, Général Tartas,

Joseph Gourdon, Jean Jujnn, La belle Allemande, Marquis de
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Boccella^ Monsieur Yard^ Prince de Salrn^ Vicomtesse Marie

en andere.

Behalve dat er onder de H[/hr!de-remonfan(en rozen zijn, die

bij ons wel groeien maar niet bloeien willen, zijn er nog andere,

die het tropisch klimaat niet verdragen; in het begin groeien

ze wel , doch verzwakken langzamerhand
; ook de ervan ge-

kweekte planten zijn niet sterk meer, en zoo verdwijnen ze

van zelf; een voorbeeld hiervan leverde ons de prachtige, zuiver-

witte Impératrice Eugénie, een der welriekendste witte rozen, die

we in Indië ooit gehad hebben ; met veel moeite werd zij

eenige jaren in het leven gehouden, in het laatst zag men haar

nog slechts bij enkelen en nu is zij, voor zoover ik weet, geheel

verdwenen.

De thee-roos is uit China afkomstig ; het eerste exemplaar

werd in 1810 in Europa ingevoerd onder den naam van Bosa

odorata; ruim tien jaar later werd de gele thee-roos geïmpor-

teerd en door voortdurende kruisingen van deze twee rozen en

van hare nakomelingen is de prachtige reeks thee-ro.zen ontstaan,

in wier bezit we ons thans mogen verheugen. Op zeer weinige

uitzonderingen na zijn deze rozen voor ons klimaat geschikt,

zij hebben meestal lichte kleuren, zooals wit, geel, rosé of

granaatkleur, veelal groeien zij welig en vormen lange takken

;

andere hebben een gematigder groei en vertakken zich meer.

Als een goed voorbeeld van de eerstgenoemde groeiwijze,

kan Maréclial Niel dienen; zij is nog altijd de eerste onder de

gele rozen, ofschoon zij reeds in 1864 door Pradel in den han-

del werd gebracht, ook de saumonkleurige Oloire de Di/on

heeft dezelfde groeiwijze; van de laatste stammen verscheidene

der nieuwe thee-rozen af. Nog kan Clément Nahonnaiid hier

genoemd worden als zijnde een buitengewoon krachtige groei-

ster en zeer milde bloeister ; ofschoon de bloemen niet zoo mooi

en niet zoo dubbel zijn als die der twee eerstgenoemde, zijn

zij zeer fraai gekleurd ; in het midden roomgeel en de randen

rosé getint.
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Onder do wel kraclitigc maar niet zoo wild gToeiende thee-

rozen^ die op Java burgerrecht verkregen liebben, kan ik nog

de volgende noemen

:

Devoniensis, in Indië meer bekend onder den naam van I)iil-e

of DevoHsJiire, is een oude roos en waarschijnlijk een der

eerst op Java ingevoerde thee-rozen; zij is reeds in 1838 door

Forster in den handel gebracht. Niettegenstaande liaren ouder-

dom is zij nog altijd een der fraaiste en meest gezochte rozen

;

de bloem is kogelvormig en op een langen, stevigen steel ge-

plaatst, de kleur is roomwit met zacht rosé tint, zij is zeer

welriekend; hare eenige fout zou kunnen zijn, dat zij niet erg

dubbel is, daarom is de geheel geopende bloem niet zoo fraai,

de knop en vooral de pas ontloken bloem echter is onover-

troffen.

FninclslxU Krüger is eene fraai gekleurde roos, roomwit met

gele, rosé en koperkleurige nuances, het is eene goede groeister

en eene dankbare bloeister.

Honorahle Edith Giffard, eene fraai gevormde roos, crème

met rosé tinten, lang gesteeld maar geen krachtige groeister.

Madame Léon Février, crème in saumou overgaande, gelijkt

wel op Oloire de Dijon., is voor ons klimaat beter en groeit

niet zoo wild.

Somhreu'd is ongetwijfeld eene der meest verspreide rozen

op Java, Zij kan gerust onder de krachtigste groeisters en de

mildste bloeisters gerekend worden ; al is de bloem op zich zelve

beschouwd niet zoo dubbel en zoo fraai als sommige der reeds

genoemde, zij imponeert door haar aantal. Het is een lust

de stevige planten soms wel G voet hoog en goed vertakt, van

onder tot boven als bedekt met de witte bloemen, te zien.

Souveniir d'im ami^ synoniem met Qiieen Vicforla, ook eene

onzer oudste en beste thee-rozen, haar vorm, kleur en geur ge-

ven haar onder deze eene waardige plaats.

Homère is eene milde bloeister en eene krachtige groeister; hare

bloemen hebben weinig geur maar eene vreemde kleur, ze zijn

helder rosé met lichte purpere vlekjes bestrooid.

U EJégaute is een teer, fijn roosje; de bloem is wit, de ran-

IV. 2
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den ziju helder rosé met iets lila
; de open bloem is wel teenkei

maar de knop en de pas ontloken bloem zijn zeer lief.

The Bride, synoniem met de witte Cathérine Mennet; de

bloem is groot, goed dubbel, fraai gevormd, wit met een w^einig

gele tint, zij is eene goede groeister en eene dankbare bloeister.

Zij wordt in Europa onder de beste thee-rozen gerekend.

Swtset gelijkt wel Madame Falcot^ is echter fraaier van

kleur, die vrij lastig te beschrijven is, maar het dichtst bij oranje

komt; eene voor Indië prachtige roos.

Madame Bravi/, synoniem met Danzile^ Alha rosea en Ma-

dame Sertak ; de fraai gevormde bloemen hebben een porcelein-

witte kleur met iets rosé tint, niet wild groeiend maar zeer

mild bloeiend.

Beauté de rEurope^ met groote goed gevormde, dubbele

bloemen, die een fraaie donker-gele kleur hebben.

Etoile de Lyon-^ fraaie, groote, zwavelgele bloemen, stevige

groeister en milde bloeister.

Thérése Loth, ook eene goede roos met helder rosé bloemen

en ietwat donkerder midden.

Cécile Berthnd wordt op Java met den elders onbekenden naam

van Marie Laponte genoemd; 't is eene goed gevormde, donker-

zwavelgele roos, mildbloeiend maar bijna zonder geur.

Onder de theeën, die op Java gekweekt worden, verdienen

als goede rozen nog genoemd te worden: Belle Li/onnaise,

Perfection de Montplaisir, Marie van Houtie, Smith's Yelloiv,

Lanei^ Harrissonii enz. De beide laatste zijn in geen der

Europeesclie catalogi meer te vinden , zij worden echter sinds

jaren onder dien naam op Java gekweekt.

De z. g. thee-hl/ briden,, w^aarvan in dit tijdschrift reeds

meer sprake geweest is, o. a. op pag. 217 van den eersten

jaargang en op pag. 000 van den tweeden, mag ik

hier daarom kort beliandelen. Zooals men weet, dankon

deze rozen liaar ontstaan aan eene kruising tusschcn eene

thee-roos (moeder) en een hybride-remontant (vader)
;
een der
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gelukkigste kweekers dezer rozen is de Engelschmau Benett,

die er een fortuin mede verdiend heeft. Er zijn echter ook andere

kweekers, die goede thee-hybricjeu in den handel gebracht

hebben.

Zooals ik boven reeds opmerkte, dominceren ten onzent do

lichtere kleuren bij de rozen. Door nu de theeën met donker-

bloeiende hybride-remontant-rozen te bevruchten, hebben we
kans die gewenschte kleuren te krijgen in rozen, die voor ons

klimaat geschikt zijn. Ofschoon wij pas aan het begin dezer

kruisingen staan, is er al op eenig succes te wijzen; in ieder

geval zijn het fraaie rozen, die bij ons goed groeien en uit-

stekend bloeien.

De onderstaande soorten hebben in Indië al eene goede

reputatie: in de eerste plaats La France ^ deze roos is zoo

bekend en wordt zoo algemeen geacht, dat ik er hier geen

verdere beschrijving behoef bij te voegen.

Antonine Venlier is eene goede, roode roos, met Camellia-

vormige bloemen ; zij is weder de stammoeder van verscheidene

andere.

Beauty of Stapleford^ eene fraaie karmijnroode roos; vooral

de pas ontloken bloem is prachtig.

Countess of Pemhroke^ eene goed gevormde, lila roode, zeer

welriekende roos.

M. Alex Beniaix ; de bloemen hebben eene fraaie, helder rosé

kleur met fijne witte randjes ; eene der beste van de groep.

Manj FitziDilliam , eene fraaie kegelvormige roos , helder

vleeschkleurig , ontstaan uit Devoniensis en Victor Verdier.

Michael Saunders , bronsachtig rosé
,
goed gevormd, behoort

niet onder de krachtige groeisters.

Het vaderland der Noisette-rozen is Amerika. John Champney

van Charleston in Zuid-Carolina , verkreeg door bevruchting

van de witte Rosa moschata met eene rosé Bengaalsche roos^

de toen nog al opgang makende Champney''s pink cluster. Uit

zaden van laatstgenoemde roos verkreeg Ph. ISToisette eene
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licht vleesclikleurige, doorbloeiende roos, die hij in 1814, onder

den naam van JN^oisette-roos aan zijn broeder Louis Noisette te

Parijs zond. De type der gïoep was eene krachtige groeister

er eene milde bloeister. Het onderscheid tusscheu tliee- en

Xoisette-rozen is, dat de laatste altijd in trossen bloeien en

lancetvormige bladeren hebben, terwijl bij de eerste de bloe-

men meer eenzaam voorkomen. Onder de beste typen dezer

rozen behoort de boven reeds genoemde Aimée Vibert^ met

zuiver witte, goed gevormde, dubbele bloempjes, die eenigszins

naar muskaat rieken.

Caroline Marniesse^ bijna wit, iets vleeschkleurig, is eene op

Java welbekende roos, die ook als type van de groep kan

gelden. Van Céline Foresfier^ hoewel eene zeer fraai gevormde

gele roos, kan zulks al in veel mindere mate gezegd worden-

Nog eene allerliefste Noisette-roos is WilVmm Allen Richard-

son de kleur van dit roosje is moeielijk te beschrijven, het is

eene kleur tusscheu safraau, oranje en nankin ; wij ontvingen

vroeger eene andere roos onder dezen naam, de ware is echter

door de zeer eigenaardige kleur gemakkelijk tusscheu alle

rozen te herkennen.

Op dezelfde wijze als bij de theeën, heeft men ook hier

Nolsette-hyhriden verkregen. Onder deze is een roosje, dat voor

ons bijzonder geschikt is : zuiver wit, goed dubbel, fraai gevormd

en mild l)loeiend maakt Perle des Blanches tot eene der beste

rozen, ook Eeine Ohja de Wnrtemhei'(/ is, hoewel niet zeer

dubbel, een fraai rood roosje.

De Bourbon-rozen zijn van het eiland Bourbon afkomstig.

Zij werden in 1819 in Frankrijk geïmporteerd; men houdt ze

ook voor aldaar ontstane hybriden. Zij hebben meestal zachte

kleuren, groeien goed, ecliter niet hoog en zijn zeer mildbloeiend.

De type van deze groep, is voor ons klimaat Souvenir de la Mal-

maison^ eene der in Indië meest gekweekte rozen. Leiveson

Goiver^ synoniem met Soiirenir de la Malmaison rosé, is eene

iiiiiidcr algemcene en niet zoo krachtig groeiende soort, het is

toch ook ccnc zeer goede roos. Onder de later ingevoerde kan
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ik nog La Quiiithil noemen, die fraaie, donkeiToode bloemen

heeft en zeer dankbaar bloeit.

Over Polj/a)ifhn-rosen schreef ik in de ll^ en 12'-' aflevering van

den vorigen jaargang van Teysmannia een tamelijk uitvoerig op-

stel, ik kan daarom liier kort zijn. Zij komen in den catalogus

van Ketten voor als Roi<a >inil f iffor<i^\ee\h\oem.ige vozen
]
heide

namen komen op hetzelfde neer en daar de eerstgenoemde bij

ons meer bekend is, zullen we ons er maar aan houden. Zij

stammen af van eene uit Japan of China ingevoerde roos, die

door Carrière in de lierne Horticole 1868 beschreven werd

onder den naam van Bosa intennedia. Uit de zaden dezer roos

zijn de talrijke allerliefste dwerg-roosjes ontstaan. De beste zijn:

Pacquerette^ Anna Maria de Montraveï, Jeamie Drivon, Miniature,

Floribunda, Mlf/noiiette, Princesse Wilhehnhie des Paijs-Bas^

Madame Cécile Brimner, Pefle d'or^ Clothilde Souperf. De heer

Voute noemde op pag. 15G van den vorigen jaargang nog:

Kate SchuUheiss^ Little white Pet, Georc/e Pernet, Gloire des

Polyantlia, CJava Pfif.:er, Flora en Liffle Dod.

De Bengaalsche- ook wel maand-rozen genoemd, stammen,

zooals de naam aangeeft, uit Oost-Azië af. Zij zijn uit Cliina in

Europa geïmporteerd; het zijn gewoonlijk laag blijvende plan-

ten, die zeer mild bloeien. Ofschoon de bloemen ieder op

zich zelve beschouwd niet tegen de veel grootere en forschere

hybride-remontanten en theeën kunnen concurreeren, en ook niet

zoo dubbel zijn als de polyantha-rozen, is de plant zeer

fraai door het groot aantal en de dikwijls heldere kleur der

bloemen. Wij kweeken in Indië al sedert jaren eenige dezer

roosjes, o. a. Sanglant Cranioise snpérieur enz. Onder de later

ingevoerde mag Bed, Pet nog genoemd worden, een laag groe-

iend, mildbloeiend plantje met donkerkarmijnroode bloemen.

Viridiflora, de groenbloemige roos, behoort ook tot deze groep

;

zij is echter meer curieus dan mooi.
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Ik heb hier eenige der soorten rozen opgenoemd, waarvan

ik weet, dat ze voor het klimaat van Java geschikt zijn. Na-

genoeg alle deze soorten heb ik gekweekt of zag ze bloeien ; dit

neemt echter niet weg, dat er onder de honderden soorten

die in de prijscouranten der rozenkweekers opgegeven

worden, nog velen zijn, die in ons klimaat gedijen. Er zijn

in de laatste jaren tal van nieuwe rozen in Indië geïmporteerd,

vele daarvan ken ik niet. Het zoude wel interessant zijn van

den een of anderen rozenliefhebber opgaven te ontvangen der

namen van hier niet genoemde rozen, die in Java geïmporteerd

zijn, met bijvoeging welke in ons klimaat voldoen en welke

niet. Het zoude een nuttige wenk zijn voor hen, die uit

Europa rozen wenschen te bestellen ; daar kleine plantjes vol-

doende zijn, gaat het heel goed in een postpakket, zoodat zulks

zoo duur niet uitkomt. De rozeu-kweekers in Europa weten

echter ook niet, welke rozen voor Indië geschikt zijn.

In de referaten wordt trouw de beschrijving der nieuwste

rozen overgenomen, zooals die in Europa gegeven wordt ; ofschoon

men wel eenigszins op de verwantschap kan afgaan, is het niet met

volle zekerheid te zeggen, hoe ze het in de tropen zullen doen.

Ten slotte nog een wensch. Yeel rozonliefhebbers hebben geen

juiste of in het geheel geen namen bij hunne rozen ; van de

twee kwaden zou ik het laatste kiezen : dit maakt de verwar-

ring ten minste niet grooter. Het is toch al vrij lastig al die

groepen, soorten, hybriden en variëteiten uit elkaar te houden

;

cene aardigheid om vóór eene verkooping — het is wel gebeurd —
maar wat namen bij de rozen te plaatsen, moest eigenlijk niet

voorkomen.

W.
{Wordt vervolgd.)



INLAI^DSCHE PLAI^TENNAMEN.

Ten einde, ook als leek, te trachten iets bij te dragen tot

de, terecht door vele plant- en taalkundigen dringend noodig

geachte verbetering en aanvulling van de bestaande lijsten

van inlaudsche plantennamen, (en niet uit zucht tot vitterij)

wensch ik hier eenige bemerkingen te geven omtrent enkele

punten, voorkomende in het opstel over „Inlaudsche Planten-

namen", van den Heer F. S. A. de Clercq, in Tei/smannia

III, 1892, blz. 341 en volgende.

blz. 342.

„Want de naam pascmg voor Qmrcus-^oovtQw. is beperkt tot

het Buitenzorgsch dialect van het Soendaasch".

Dit is minder juist: ook in Midden-Java (in den omtrek

van Diëng) worden de Querciis-^oovtQ^ aangeduid met den

naam van y^pasanc/K

blz. 343.

„met hoeroe (niet oeroe) worden slechts enkele Laurineeën

aangeduid". In Midden-Java (zie boven) heeten de woud-

boomen van deze familie „ Woeroé'\ gevolgd door een soortnaam.

blz. 343.

„en de kennis der inlaudsche namen van de Orchideeën,

is nog veel te gering om die allen als «;?(/(/ r^A; te „bestemmen".

De geachte schrijver had verder kunnen gaan.

De Javaan van Midden-Java (zie boven) brengt alle op

boomen groeiende planten (echte of pseudo-parasieten) tot één

der rubrieken : amjgrèk^ simbar^ këmadoean of pltjlssan.
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Over liet algemeen rangschikt hij in de eerste rubriek

de op boomen groeiende Orchideeën^ doch niet uitsluitend

deze: ook tot andere familiën (b. v. de Scitamineeën en

Aroideeen) behoorende planten zijn mij dikwijls als ^anggrèk^^

aangewezen.

Enkele daarvan zijn onder bijzondere namen bekend: b. v.

de zoo geliefde PhaJaenopsis in Banjoemas en vermoedelijk

ook wel elders als ^anggrèk mënoer'''' volgens Junghuhn bombo

terbang^ Jav: tapah djaJak {?)^ de Benantho-aaracJiHite.H Lindl.

in Banjoemas als atiggrèk ketoenggèng {ketoenggeng = bosch-

schorpioen), in Pekalongan als anggrèk kêrissan.

De a,-a,vd-Orch ideeën evenwel heb ik nimmer onder den naam

anggrèk hooren aanduiden.

(De omschrijving in Jansz Supplement op Gericke's Javaansch

woordenboek steunt geheel op Filet en is niet juist).

Een meer algemeene naam daarvoor — althans bij den

Diëng voor minstens 5 soorten — is bèsèran, zóó wordt o. a.

de prachtige Phajus Bhmiei genoemd.

Kleinere ?i^vd-Orchideel'n evenwel heeten niet bèsèran, maar

dragen bizondere namen. Zoo wordt het fijne, teedere Anec-

^oc/«7«s-plantje zoowel in Oost- als in Midden-Java deugen

(godong of daoen-dengën) genoemd.

Onder de simbar (ook dit woord wordt door Jansz verkeerd

vertaald) verstaat de Javaan de op boomen levende Varens

en Lgcopodiaceeën : eene eereplaats onder eerstgenoemde wordt

ingenomen door de Simbar mendjangan {PJatgcernini alcicorne

Gaud).

Met kemadoean en pitjissan worden de echte parasieten

bedoeld ; de laatste naam (die echter ook voor een in het

Diëng-gebergte voorkomenden woudboom wordt gebezigd) geldt

meer speciaal het bekende plantje, dat bij Filet doedoeitan

(no. 1955) wordt genoemd (of Viseum?)

Van de op de boomen levende mossen noemt de Javaan

van Midden- en Oost-Java de baardmossen knjoe-angin, de

gewone mossen loemoet en de korstmossen evenals de pad-

destoelen en zwammen djamoer.
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blz. 344.

Barleria riliata.

Het komt mij voor, dat hiermede moeielijk èn djai-oiir/ èn

treba bedoeld kan zijn.

Djarong of djaroiirjaii (hier en daar ook wel unnénal) heet

in Midden- en Oost-Java de bekende heester met donkergroen,

gekarteld blad en paars-blauwe bloemaren, terwijl met

tfèha bedoeld wordt de heester met lichtgroene bladeren en

grootere witte bloemen, waarvan de wortel een specificum is

tegen ringworm.

id.

Cassia fistula heet in 't Javaansch trë)i(j(joeJl (zie Gericke's

wdb.)

id. Alhizzia ijrocem^ heet in Midden-Java ir'éroe^ in Oost-Java

ivangkal.

id. Sapiiidm nirak^ Jav. léréh of lénil: (zie Gericke's wdb.)

blz. 346.

Amorphophallus tltanum.

De op Java wild groeiende AmorpliophaUus wordt, in Midden-

Java althans, hadoel geheeten, de gekweekte soeivêk (Soend.

sokwuk).

blz. 347.

Sirih heet alleen in laag- (Nfjoko-) Javaansch SoeroeJi.,

in hoog- (kromo-) Javaansch Sedah.

ld. Cuhehe officinalis. Jav. kémoekoes.

blz. 348.

„Bamboe^^ is het meest gebrnikelijke hoog-Javaansche woord

voor het Ngoko: ^pring

;

— ^DVnuf is minder gewoon.

blz. 349.

„S^eré"- gras, in Midden Java meer bekend als ^kamidjora{ny''

Glycine Soja („kadeleh".)

Het Ngoko-Ja\. is ^kadëlé''' of ^këdélé'\ het kro)iw-^kedang-

soer\ zoowel in Oost- als in Midden-Java.
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De këdele-boontjes verdienen een nauwkeurig pharmacolo-

giscli onderzoek, met liet oog op de dikwijls verrassende uit-

werking van de daaruit bereide Soja (J^'ètjrq)) tegen hardnek-

kige malaria, die voor geen ander middel wijken wil.

blz. 450??

^tjemdra''' aldus noemt men in Midden-Java (bij den Diëng)

de Podocarpus cupressina R. Br.^ welke in Oost-Java ^aroe"

heet.

Daarentegen noemt men in Oost-Java de Casuarineeën : tjemdra^

terwijl in Midden-Java deze uitsluitend tjemdrd-laoet hoeten.

ld. id.

Bnigiiiefa Rumph li.

Deze heet in de kustwoudcn bij Tjelatjap, wel degelijk hakoe

(zie Filet No. 754).

blz. 451.

Lïiff'd foetida heet in 't Javaansch niet bloedroe (dat „fluweel"

beteekent) maar bëstroe of hléstroe. De jonge, als groente

gegeten vruchten van deze luffa-soort, dragen denzelfden naam
;

van eene andere luffa-soort heeten de eetbare jonge vruchten

in Midden-Java en ook te Batavia ,^gamhas'\ in de Soenda-

neesche streken „oJo)i(f\

id.

Bixa orellana.

In Middeu-Java gewoonlijk y^Jaiaoeniha-klliuj'" genoemd.

(Filet No. 3570).

id.

Nepenthes spec. Tn Midden-Java Jcantong sémar^^ of sémar

kantong (door Jnnghuhn daoen gend'mg genoemd, — daoen-

këndi Y)

id. Citronella.

yjKrcmgean''' is in Midden-Java de naam van een in het
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gebergte groeiend boompje {Lauy'nuim?) met kleine, donker-

glanzende blaadjes, waarvan de zeer aromatische vrucht wordt

gegeten als toespijs en in gedroogden toestand gebruikt tot vcr-

valsching van staartpeper (Ciibebe).

blz. 452.

Senlang en Sëdangan'".

De Livisfonds worden in Midden-Java sachwg^ of sadéiuj^

in Oost-Java „sadim/'''' genoemd.

id. Alsophila, Jav: pahis tijang {Jijang'\ hier niet te ver-

talen door „niensch" doch door „stijl, pijler, zuil", aangezien

de stammen der boomvarens in het hoog-gebergte van Mid-

den-Java, waar gebrek is aan hout, veelal worden gebezigd

voor stijlen van woningen, stallen, enz.).

blz. 453.

Morinda cltrifolia.

De boom en vrucht heeten in 't Jav. (Oost- en Midden-Java)

^patjé'\ (de jonge vrucht lioet volgens Sollewijn Gelpke in

Kedh-i y,hêntis'), de als verfstof-materiaal bekende wortel daar-

van mêngkoedoe" (soend. tjaugkoedoé) of Jxoedoe".

Eene eigenaardigheid van deze plant is, dat, volgens geloof-

waardige getuigen, de pitten der rijpe vruchten niet, die der

onrijpe wel opkomen.

id. Orchideeën.

zie hierboven (blz. 23).

id. ^MimicC (Coleiis).

De Javaansche naam voor do in 't wild groeiende Coleus-soorten

is ilèr {godong ilèr). Een aftreksel der bladeren van de algemeen

voorkomende purperbruine soort (C. atropurpureus of O. Blu-

mei?) is een uitstekend geneesmiddel tegen haemorrhoïdale

aandoeningen.

(Filet beschrijft m. i. ten onrechte ilèr als Celosia cristata

(hanekam) en Jansz op zijn voetspoor eveneens).
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i(L ^Lycopodinm'".

De in liet hoog-gebergte van Middeu-Java (van 3000—6000

voet) algemeen op den grond groeiende, gewone Lijcopod'mm

(wolfsklauw) L. atroc'u'ide WaJJ?) wordt aldaar genoemd^joerzt^a-

Jata (poencü lat'a)] de op boomen levende Lycopodiaceeën worden,'

gelijk boven reeds is aangestipt, begrepen onder den alge-

meenen naam van ^simhar'" [simhar horos^ simhar nooioet) enz.

Voor de talrijk voorkomende Sela(jiueUa''s is mij geen inlandsche

naam bekend, waarschijnlijk gaan deze door onder den alge-

meouen naam van „pal-is".

blz. 454.

y^Melia Azedarach'".

De il/e//«-soorten heeteu in het Javaansch gewoonlijk „))iindrP\

De „il/. AzedaracW^ wordt ook veelal ^tJdkra-tJil-rP^ genoemd.

ld. „Wa)-ln(/in'" en ,Jioudan(f\

„Wan'ngin.^^ is de algemeeue Javaansche naam voor de breed

vertakte, hang-wortels vormende, op de gewone waringin ge-

lijkende i^/cMS-soorten, y^Kondanff' of beter „r/onf/a»//" voor een

of meer gemakkelijk herkenbare, grootbladerige soorten met

eene minder breode kroon, die zeer veel melksap (plantenwas)

afscheiden en welker — op vijgen gelijkende — vruchten aan

den stam groeien (volgens Junghuhn Ficü>i ceriflita).

blz. 455.

y^Alhizzla pyocera''' zie boven blz. 25.

Ik meen alleen zeker te weten, dat ivanykal en ivëroe iden-

tiek zijn.

ld. ËleUarla (^Jio)idJé'' en ^tépoes'''').

M. i. heeft hier begripsverwarring plaats. Althans in Mid-

doii-Java heet de plant ^^fepoes^\ de zeepachtig smakende, als

toespijs bij de rijst gegeten bloem JiefJombraiKj en de zure,

min of meer ananasvormigo, roode vrucht ^]ioiidJé^\

ld. Dracaena.

Deze vooral op begraafplaatsen en in heggen voorkomende
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plant wordt iii Oost- en 3Liddcn-JaYa ^^(ndonif of ^^(nu]on(f
geuoeind.

Soorten zijn htdonti-iroeiKjoe^ (do roodbruine) r)uh)ii</-si//.

id. htiperata arnndinacea {^^(ilang-ahDuj''^).

Het /iTo;/ic)-.Tavaanscli liiervoor is ^l:amhéngan''\

id. Paspalinm cnrfilagiiuiuni {^Jampoejangmi''').

Dit woord is waarschijnlijk goed.

Althans ^^Jenipncjanfian' heet in Midden-.Tava eene bekende

grassoort.

hlz. 458.

Canna.

Hiervan zijn op Java 3 soorten bekend.

In 't wild groeien de C. coccinea (Jav. poespanjidra) met

roode, en de C. flavescens met gele bloemen ; de laatste bij

voorkeur langs slootkanten.

Gekweekt als cultuurgewas komt in 't gebergte in Midden-

Java voor de Canna indica discolor (?) onder den naam van

^ganjong"' (zeldzaam : smidra-ivoengoé) De talrijke knollen

dezer prachtige, snel en gemakkelijk groeiende plant, met

groote, donkerroode bloemen en forsch bruinachtig blad, worden

als këtéla door de inlanders gegeten, doch leveren ook een

meel op, dat met arrowroot-meel in fijnheid wedijvert.

id. Briigiiiera-soovteB..

De schrijfwijze van fingi is juist.

Deze Rhizophoor (Br. parvifora) levert met de Caesalplnea

ferniginea Decaisne (de eigenlijke soga-hoora) de so^'rt-bast,

welke algemeen gebruikt wordt om garens, bouwwerk en

netten bruin te verven en tevens duurzaam te maken, en

ook eene hoofdrol speelt bij de katoen-ververij en batikkerij.

Als tingi-hasf komt in den handel ook voor de schors van

de Lawsonia alha of patjar koel-oer^ meer bekend onder den

Arabischen naam van „Jtenne.^^
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De naam tandjcuu/ wordt te Tjelatjap (niet Tjilatjap) ge-

bezigd voor de in de strandwouden aldaar naast de ^hahoé'''

of y,l>al-r (zie boven) zeer talrijk voorkomende Bnirjidera

cilindrica BI. (Filet jS"o. 7933). De „verbetering" tot ^tan-

djoeiuf in het woordenboek van Gericke is dus het tegendeel

eener verbetering.

W. DE WOLFF VAN WeSTEROODE.



RINGEN VAN BOOMEN.

In het Botanische Centmlhlatt van 1892, Bd. 52, No. 6, pag-.

188— 190 vindt men het volgende referaat over een onlangs in het

^Bulletin de la Societé hotanique c/e T^rawce", van 26 Febr. 1892

verschenen verhandeling, getiteld : „Influence des décortications

annulaires sur la végétation des arbres":

„Sedert vele jaren heeft Mer den invloed bestudeerd van

„het ringen op het leven van boomen. In de bovengenoemde

„verhandeling deelt hij een deel der resultaten van zijne onder-

„ zoekingen mede.

„De uitwerking van het ringen hangt behalve van een aantal

„uitwendige omstandigheden nog af van de wijze, waarop geringd

„is geworden.

„Mer komt tot de volgende conclusies:

„1°. Naarmate de breedte van den ring grooter is, naar die

„mate sterft de boom ook spoediger,

„2°. De boom sterft eveneens spoediger bij ringen onmiddellijk

„onder het uitgangspunt der primaire takken, dan bij ringen

„aan den stamvoet,

„3". Boomen met kernhout sterven sneller dan boomen

„zonder kernhout, en boomen met een zeer gering gehalte aan

„zetmeel gaan ook spoediger dood dan die met een hoog

„zetmeel-gehalte,

„4^. Yrij staande boomen sterven spoediger,

„5°. Oudere boomen bieden langer weerstand dan jonge

„boomen,

„6°. Krachtig groeiende boomen (individuen) bieden langer

„weerstand dan langzaam groeiende individuen,

„7°. Eene bedekking met hars van het ontschorschte, geringde
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„gedeelte stelt den boom in staat langer weerstand te bieden

„b.v. bij Pinus sijlvestr/s, L." (En melksappen bij vele tropische

boomen? K.),

„8^. Boomeu, bij welke gemakkelijk takken onderdeuring

„uitloopen, bieden langer weerstand,

„9°. Boomen, waarvan de wortels, zooals bjj den edelspar (en

bij den djati? K.), met de wortels der uabijstaande boomen

„vergroeid zijn, sterven betrekkelijk laat.

De veranderingen, welke in den stam na liet ringen optreden,

zijn volgens Mer de navolgende:

„1°. Ii> den ring. Een meer of minder dikke j)eripherische

,,laag van liet hout droogt uit; de opstijgende waterstroom kan

„dus alleen door het centrale gedeelte van den houtcyliuder

„(voor zoover die nog geschikt is voor het watertransport) de

„kroon bereiken. Het zetmeel verdwijnt spoedig, en de vorming

„van een nieuwen jaarring houdt op.

„2°. Boven den ring. De toevoer van water, en dus tege-

„lijkertijd ook de toevoer van de in het water opgeloste minerale

„bestanddeelen, is geriug. De vorming van nieuwe loten en de

„groei van de nieuwgevormde loten houden dientengevolge

„spoedig geheel op. Zoolang de meeste bladeren nog aan de

„takken zitten, is de rijkdom aan zetmeel buitengewoon groot,

„omdat het transport naar beneden door het ringen onderbroken

„is. Door dit zetmeelgehalte is het cambium in staat gesteld

„om, althans nog in het eerste jaar na het ringen, een jaarring

te vormen en zulks, omdat daarvoor minder minerale zouten

„noodig zijn dan voor de vorming van nieuwe loten.

„:}°. Beneden de)i ring. Het zetmeel zit of in de jongste

wortels of in do slapende knoppen of al het zetmeel is reeds

„geresorbcerd. En omdat zetmeel niet opnieuw gevormd wordt,

„verdwijnt het weldra geheel en al. Tegelijkertijd vermindert

„daardoor de groei van de wortels en dientengevolge vermindert

„ook de wateropname door dozen. De werkzaamheid van

„het cambium lioudt onmiddellijk na hot ringen geheel op.

„Kesumeerende blijkt dus, dat de eerste gevolgen van het
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„uitdrogen van den ontblooten lioutring en de daardoor veroor-

„zaakto verminderde toevoer van water naar de kroon, terwijl

„daai'door \v(Hleroin het leven van de kroon benadeeld wordt. En
„aangezien tegelijkertjjd de grooi dor jonge wortels vermindert

„door gelirok aan koolhydraten, moet hot afsterven van de kroon

„als een gevolg beschouwd wordou van het afsterven der wortels

„(vooral der wortelhiiren). Rn zijn dan oók de reservestoffeu

„(vooral zetme(d) in grooto hoeveelheid voorhanden, terwijl

„daarbij do verdamping der bladeren aanzienlijk is, dan ver-

„droogt de kroon zeer spoedig en sterft sneller dan het gedeelte

„beneden don ring, tenzij daaruit nieuwe loten ontsproten zijn.

„Zijn daarentegen de voorraad zetmeol zoowel als de transpiratie

„van den boom gering, dan sterft de kroon slechts zeer langzaam af

„en vaak veel later dan liet bonodon don ring gelegen gedeelte".

Aldus Mer in zijne voornoemde verhandeling.

Aangezien het ringen van boomen vóór liet vellen, in N^eder-

landsch-Indië en ook in Britsoh-Indië bij djati en andere kostbare

houtsoorten bijna regel is, teneinde de deugdelijkheid van het hout

daardoor te verhoogeu, zoo komt het mij voor, dat een eenigszins

uitvoeriger b9spreking van dit onderwerp aanbeveling verdient.

In de allereerste plaats dient liier dan gewezen te worden op

eene kleine leemte in het boven geciteerde referaat en in bedoelde

verhandeling.

In het begin van dat referaat staat n. 1. „de uitwerking van

„het ringen liangt, behalve van een aantal uitwendige omstandig-

„lieden, nog af van do wijze waarop geringd is geworden''.

Xu zou hier bijgevoegd moeten worden : en in do

allereerste plaats van de eigenschappon en den anatomischen

bouw van den boom, welke geringd is geworden.

Het is immers een herhaaldelijk geconstateerd feit, dat er

boomen zijn, welke zelfs bij diep ringen niet afsterven ; terwijl

liet doorgroeien en het blijven leven van zulke boomen uitslui-

tend mogelijk gemaakt wordt door den eigenaardigen anato-

mischen bouw van den stam, en wel in den regel door eono

abnormale rangscliikking van do xyleem- (hout-) en p]ilo('om-

(bast-) bundols.

IV. 3



— B4 —

Yooral in de tropen is abnormale lioutbonw bij dicotyledone-

boomsoorten en vooral bij lianen geen zeldzaamheid.

In Terschillende werken worden daarvan voorbeelden aan-

gehaald, b. V. in: Goebel, „Systematik und 3Iorphologie",

Luerssen, ,,(Trrundzüge der Botanik", Ondemans en Hugo de

Vries „Leerboek der Plantknnde", De Bary, „Vergleichende

Anatomie der Vegetations-Organe der Phanerogamen und

Farnen" , A^an Tieghem: „Ti-aitc'- de botani(]ue"'.

Bij de volgende families, welke hier in den ]\[aleischen

Archipel door óén ot' moer boomsoorten vertegenwoordigd

zijn, is volgons genoemde ondorzo'^kors reeds al)normale hont-of

stambouw bekend

:

Sohineae {>)oh(nHni) ; Apori/ncdc; BiijHoiiiaceiie; l'assiflore«e

(Carica); Casiiari/icdP ; Leijnnihiosae {Cassla^ Banhhiia); Ni/c-

tacjineae^ S(tj)hi(U(c('<ic ; [j()(/(nii<(ce((e (Sfri/c/Dtos iiH.n:(»iitca^ L.)

Cehisffiiiede (Cel/asfnis) ; Jionii/iiicdc (ToiinH'forfid); OJacineae;

SfeiriiJiaceae {Hert in-a).

Inzonderheid schijnen dergelijke abnormaliteiten veelvuldig

bij tropische lianen voor te komen.

Het zou mij niet verwonderen, wanneer deze lijst bij voort-

gezet onderzoek van tropische houtsoorten nog aanzienlijk

uitgebreid zal worden.

Ieder die belang stelt in deze zaak, kan ook zonder bo-

tanicus te zijn, zonder veel moeite bjjdrageu leveren tot het

aanvullen van V(M'('nstaan(h' opgiive, oii zulks «h)or verschillende

dicotyle boomsoorten te ringen on dan (h^ namen oj) te geven

van die soorten, welke ten g(!volg(; van het ringen niet sterven.

[mmcrs zulke boomsoorten zullen hoogstwaarschijnlijk een

van her normale dicotyh'donentype afwijkendeii stam- ot'

hout-l)ouw l)ezitren on voor verder onderzoek de aandacht

verdienen.

In détails te treden omtrent tien abiiormalen bouw van

sommige tropische houtsoorten en het (hiarmede verband hou-

dende blijven leven van sommige boomen zelfs na diep ringen.

Zit! wellicht later kunnen geschieden. Hier zij hot voldoende

er op te wijzen, dat het meergenoenul verschijnsel (n.1. het
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blijven doorgroeien na het ringen) bij sommige boomen ver-

oorzaakt wordt dooi- het voorkomen van z. g. bicollaterale

vaatbnndels (o. a. bjj Sohnireën en Apoci/neeëii), bij andere

door diep in het lioiit ins|)riii,Li,('n(h' [»lilor'(Mnl)undels (b, v. bjj

lii(iiioniaceeëii)\ \v(mm' bij andere (k)or liet voorkomen van

zeetVaten in het xyleoiii, (b.v. 1)ij Sfri/c/ntos iiuxvoinica i..,

volgens ]^o Bary, Vergl. Aiiat. p. f)!);")); enz.

Met een enkel woord zij hier nog gewezen op het nxf raii

rüif/e)i yónv het vellen van timnierhout-boonisoortcn.

Zooals algemeen bekend is, bestaat op Java de gewoonte

om djatiboomen en enkele andere lioomsoorten, die fraai

timmerhont opleveren, te ringen en op stam te laten afsterven,

alvorens hen te vellen.

Djati laat men o[» Java in den regel V()ór het vellen 2 of

3 jaar na het ringen op stam staan.

De ervaring heeft geleerd, dat hout van aldus behandelde

djatiboomen grooter technische waarde bezit dan versch (levend)

gekapt. Het bont is n. 1. droger, lichter, dunrzamer en het

barst minder.

De redenen hiervoor zijn niet moeilijk op te geven.

De stam van don djatiboom is normaal gebouwd. In het

binnenste bevindt zich meestal een zeer smalle mergkoker (soms

geheel verdrongen), daaromheen ligt een laag kernhout, vervol-

gens een laag spint, dan een min of meer zuiver cirkel-

vormig (soms golvend) cambium en daaromheen eindelijk de

schors.

Ringt men dan ook een djatiboom z(m') diep, dat elke verbin-

ding van bast en eambiuin, zoomode van het jonge hout, boven

en onder den ring geheel verbroken is, dan treedt de dood van

het boven den ring gelegen deel relatief spoedig in ; aange-

nomen n.1., dat het ringen geschiedt, als de boom reeds geheel of

grootendeels in blad staat.

Het onder den ring gelegen stamdeel blijft echter leven en

vormt weldra na het ringen een krans van talrijke rechtop-

schietende loten.

De veranderingen, die bij oen djatiboom na voldoende di(»p-
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ringen optreden, zijn voor het boven den ring gelegen deel van

den boom (stam en takken) de volgende

:

1°. Het watergehalte van het hout wordt minder, doordat

de bladeren voortgaan te verdampen, terwijl de toevoer naar

boven onderbroken is, n.1. door het wegkappen van het spint.

Hierdoor komt het, dat djatihout van geringde en op stam

gestorven boomen, mindoi- barst on lichter is dan levend

gekapt hout.

2°. De reservestoffen en wellicht ook een deel der eiwitstoffen

in stam en takken worden na hot ringen' grootendeels verbruikt

voor de jonge, ook na liet ringen nog eenigen tijd door-

groeiende (volgens Mer), jonge uitspruitsels en loten. En zulks

omdat er door het afvallen der bladeren en tengevolge van het

onderbreken van den opstijgenden sapstroom (door het ringen)

geen nieuwvorming op groote schaal van die stoffen kan plaats

hebben.

Een gevolg van een en ander is, dat liet liout hierdoor duur-

zamer is geworden, omdat bederf van hout door een rijk gehalte

aan eiwitstoffen en koolhydraten bevorderd wordt.

Wij zien dus, dat door het ringen van boomen de waarde

van het hout vcrlioogd wordt.

Hier zij nog ccn citaat gevoegd uit Brandis, Forest Flora of

X. W. and Central India (1874), p. 3()1 :

„The wood of teak does not, however, tloat unless tlioroughly

„seasoned, and for that reason a peculiar mode of seasoning by

„girdling is practised in many ïeak-producing tracts, from which

„the timber is exported bij floatiiig.

„Girdling consists in inakiiig a doop cii-cular cut through the

„bark and sap- into t\w hoartwood, so as com[)letely to sever tlie

„communication bctwcen the bark and sapwood above and below

„the cut. The girdled tree dies after a few days if the ope-

„ration has been effectually performed ;
but if even the smallest

„band of sapwood is left, connecting tlie outcr layers of wood

„above and below the girdle, the tree is not killed, and often

„recovers conijdctcly, oiie side uf tlio truiik bciug clothod again

„with frcsli liack. The i^'ii'dhMl tree is iillowcil to stand one
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„01" two ycars, and oftoii longcr if a largc tree, and being

„exposod fco tlie wind and to the action of the sun, soasons more

„i-apidly and more completcly than a tree, that has been telled

„greon. (rirdling is an obl cnstom in Burma and Travancore,

„and it was tbrmorly practisod fnrtlior nortli in some of tlie

„forests bclovv. Ghat on the western coast. Timber seasoncd

„in tliis manner is genorally drier, and lighter than timber

„felled green. Girdling is not now practised in the AnalmaUay-,

„Wynaad-, Mysore-, and Canara-forests, whence most of the Teak

„commonly known as Mahibar-Teak is obtained ; and this cir-

„cumstance may acconnt for tlie greater weight of Teak from

„the western coast as compared witli Burma Teak. It may here

„be mentioned that most trees witli a distinctly marked heart-

„wood may be killed by girdling, but that the effect is very slow

„npon trees, which have no distinct heartvvood, such as the species

„of Nawlea^ Hi/meuodlcti/on, Ficns etc."

Cordes (J. W. H.) heeft in zijn standaardwerk over de „djati-

bosschen van Java (1881)" op blz. 48—52 de voor- en nadeelen

van het ringen en op stam doen afsterven uitvoerig behandeld.

Het zij mij vergnnd een groot deel dier bladzijden hier over

te nemen, omdat vele lezers wel niet in de gelegenheid zijn om
dat boek te raadplegen, en omdat de daarin behandelde kwestie

van het nut van ringen nog tot eenige verdere beschouwingen

aanleiding geeft.

„Zoowel op Java als in Britscli-Indië is het gebruikelijk de

„Djati-boomen een tijdlang vóór de velling dood te maken door

„hen te ringen of cerneeren, ten einde goed uitgedroogd hout te

„verkrijgen. Men hakt daartoe, tegen het invallen van het

„regenseizoen, dicht bij den grond, met eene bijl rondom in den

„stam eene diepe inkeep, die door schors en spint tot in het

„hout doorgaat, ter wijdte van minstens 5 Nederlandsche

„duimen

„In Britsch-Indië worden de Djati-boomen meestal reeds twee

„tot drie, soms zelfs vier of vijf jaren vóór de velling geringd.

„Eerst dan beschouwt men die als goed op stam te zijn afgestor-

„ven. Op Java verloopt daarover in den regel nog slechts één
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„"Wost-nioc'sson, maar wordt dat zeker oiij^onoegza-nie rjjdiicrk

„tocli ()(ik allengs meer verlengd ').

„Al ziet men ook na de eerneeriug reeds binnen weinige

„dagen de bladeren verwelkt nederliangen, zoo sterft toch do

„stam boven de ringwond niet geheel af, voor dat de sapomloop

„van den hontcylinder door eene langzaam voortgaande uitdro-

„ging van buiten naar binnen volkomen heeft opgehouden.

„De door het opstijgende boom sap voortdurend weder aange-

„voerde hoeveelheid vocht is de oorzaak van het zeer langzaam

„uitdrogen, waarover dikwijls vele jaren verloopen. Het doel

„wordt het spoedigst en zekerst bereikt zoo men de boomen

„ringt, wanneer de eerste regens van den West-moesson

„gevallen zijn, die al zeer spoedig de bladeren doen ont-

„luiken.

„Heeft het ringen reeds vroeger plaats, nog in het droge

„jaargetijde, wanneer de kronen nog geene sappen bevatten,

jdan doet zich die werking later en veel langzamer voor ; het

„duurt dan nog langen tijd voordat het leven in de boomen

„geheel is uitgebluscht,

„Bejaarde boomen van aanzienlijken omvang ziet men dikwijls

„ook lang na het ringen niet of weinig verwelken, tengevolge

„der diepe gleuven langs den omtrek van den stam, waarin

„de bijlen niet diep genoeg tot oj) het hout hebben kunnen

„doordringen, waardoor dus liet cerneeren slechts onvolkomen

„is geschied.

„Het is een bewijs van volkomene eerneeriug wanneer met

„het afvallen der bladeren uit den ring op den stronk nieuwe

„scheuten opschieten.

„De Inlanders op .lava schrijven ook aan het op stam geringde

„hout eenige grootei-e duurzaamheid toe. Ontegenzeggelijk is

„ook het hout van geringde boomen kort na de bekapping

„minder aan zonscheurou onderhevig dan liet in het sap gekapte

„hout. Djati-hout van in (h- kracht des levens gevelde boomen,

„die niet geringd werthMi, en dat ook latei' niet werd uitge-

') Tegenwoordig, in 18'.J2, laat men de boomen niet één, maar 2a3
jaar op stam »doodstaan".
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^loo;j^(], hoeft miiisioiis drie, j;ii'Oii iioodig alvorens door den

„invloed (Ier lucht volkomen te zijn aiti;-edroo,n-d.

„Hoe hinycr tijdruimte er is verloopen tusschen het rinf2;en

„en hot vellen dor stamnien, hoe sterker alzoo i-eeds het hout is

„uitgedroog'd, des to zwaarder vallen de hekapping en bewerking.

„Uier staat echter liot voordeel tegenover der grootere lichtheid

„van liet hout bij het vervoer, daar nu de sappen, door lucht

„zijn vervangen.

„Bij geringde stammen strekken zich de scheuren, die zich bij

„het vallen altoos aan het ondereinde in het hart voordoen, in

„don regel minder ver uit dan bij ongeringde boonien. Ook
„brokkelt bij den val hot lichte takhout af', waardoor de

„stammen veelal met hunne volle lengte op den grond komen
„te liggen, terwijl ongoringde boomen in hun val meer op de

„zware, bladerrijke kroon blijven rusten en dan, in hot midden

„geen steunpunt vindende, dikwijls breken.

„Het al te lang geringd staan kan echter voor do boomen
„nadeelig zijn. Wel is waar scheuren zij minder op dan levende

„of slechts kort geleden geringde boonien, maar daarentegen

„breekt by den val veel meer het broze, uitgedroogde hout der

„takken en soms ook van den stam

„Al naar gelang van den leeftijd der boomen verliezen do

„geringde stammen meer of minder spoedig hunne schors. Bij

„volwassene, goed geringde stammen begint dit in den regel in

„den loop van hot tweede jaar, vooral togen het begin van het

„regenseizoen. De schors valt dan allengs bij groote lappen ot

„strooken van den stam.

„Voor waterwerken of daar, waar hot hout in vochtigen

„grond komt te staan, wordt het cerneeren of op stam dooden

„van het hout beter achterwege gelaten, daar voor die doeleinden

„groene, in het sap gekapte houtwerken duurzamer zijn dan

„uitgedroogde i).

') Men vergete niet, dat het geciteerde i uiin ii jaar geleden geschre-
ven werd. Blijkbaar heeft men in den laatsten tijd ingezien, dat ook voor
dit doel door ringen op stam afgestorven hout duurzamer is dan vevsch
gekapt. Althans tegenwoordig wordt ook voor waterwerken, en m. 1.

zeer terecht, aan het eerste boven het laatste de voorkeur gegeven.
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„Het riugou der (Ijari-booiueii viiult ook niet alii;eiuceii bijval.

^Veleu zijn van gevoelen, dat het beter is de stanmien ong'erlDgd

„te vellen en daarna de iioutwerken in water te leggen, liefst

„in stroomend water, waardoor de vo?dingssappen, die juist

„de verrotting, het bederf, de vervuring veroorzaken, beter

„zouden worden uitgedreven dan door het zoogenaamde doodbloe-

„den op stam na het ringen geschiedt, zelfs al wordt het hout

„hierna ook nog in water gelegd, in welk geval toch de sappen

„reeds grootendeels in het hout zijn opgedroogd en moeielijker

„zullen verwijderd worden. Ook in Britsch-Indië is men liet

„omtrent de voor- en nadeelen van het ringen nog niet eens".

Aldus Cordes in zijn „Djati-bosschen op Java".

Uit het hierachter gegeven résumé zal men zien, dat het

afstervingsproces na het ringen analoog is aan het uitloogen. In

het eerste geval toch worden de bederf-veroorzakende eiwitstoften

en koolhydraten van het stamhout door den boom (inzonderheid

door de doorgroeiende jonge twijgen en bladeren) verbruikt; in

het tweede geval worden die stoffen door het stroomende water,

waarin het hout uitgeloogd wordt, uit den stam verwijderd.

Toch blijven vergelijkende onderzoekingen over het gehalte

aan eiwit en koolhydraten van uitgeloogde en door ringen op

stam afgestorven boomen nog zeer gewenscht; vooral uit een

praktisch oogpunt.

RESUMÉ EN CONCLUSIE.

Betreff'ende het oj) stam dood-ringen van boomen kunnen

m. i. de hierboven o[) l)lz. i)2 ()])gesomde punten met de

volgende vermeerderd worchni

:

lo. Alleen boomsoorten, die tot d(> Dicotyledoneii beliooren,

kunnen door ringen gedood worden.

2o. Niet allo l)icotyi<,'ilon<'-l)()()msooi'ten st(M'V('n door het

ringen. Dit is b. v. niet het geval met alle de zulken welke

phloëembundels in het hout bezitten of analoge afwijkingen

vertoonen van den normalen anatomische nDicotylens.tambouw;
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ccri vcrschijiisel, dat na;ir het Hcliijiit iii de tropen veel vuldigci*

voorkomt dan in Enropa.

Opgaven omtrent iudisolio houtsoorten, die wel en die niet

door het ringen sterven, zijn zeer gewenscht ; zoomede gegevens

omtrent den tijd, waarop het hout van den door ringen ge-

dooden boom de grootste teehnische waarde heeft.

3o. Hout van boonien, die door ringen op staui zijn af-

gestorven, is steeds van hoogere technische waarde dan hout

van verscli gekapte, en zulks om de volgende redenen

:

a. het bevat minder eiwit, koolhydraten en andere stoffen, welke

vooral tot spoelig houtbsderi' bijdragen, dan levend gekapt hout

en is daardoor duurzamer, een factor, welke hier vooral van zeer

hoog belang is, en wel omdat hier in de tropen, waar het hout

zoo veel spoediger door Fmuji en insecten vernield wordt dan in

Europa, de duurzaamheid een factor is, waardoor in de aller-

eerste plaats de bruikbaarheid van timmerhout wordt bepaald.

h. het bevat ook minder water dan het levend gekapte hout

en scheurt daardoor moeilijker, terwijl het tevens h'chfer is.

Eveneens twee belangrijke voordeelen.

4o. De ring moet diep zijn en zoo mogelijk tot op het kern-

hout doordringen.

5o. Het ringen van loofvorliezende boomsoorten b. v. djati,

sono-kling, enz, moet geschieden of als de boom in vol blad staat,

of wanneer deze pas loof gevormd heeft, maar in geen geval

tijdens de boom bladerloos is.

60. Het is waarschijnlijk geheel onverschillig op welk tijdstip

altijd groene boomsoorten geringd worden,

7o. De ondervinding heeft geleerd, dat twee of drie jaar

voldoende is om een geringden djatiboom op stam volkomen

te doen afsterven. (Gegevens als deze ontbreken tot dusver

voor alle overige Nederlandsch-Indische houtsoorten).

80, Evenzoo is gebleken, dat door al te lang doodstaan op

stam, het hout soms al te droog en broos wordt met het gevolg,

dat dan bjj het vellen der boomen vele stammen breken. Nog
een nadeel van al te lang op stam doodstaan zou zijn houtbescha-

diging door Bostrichiden (boorkevers).
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B[j het Bosclnvozon (t|) J;i\ii wordt er liij uitbesteden van

boschperceelcn gewoonlijk op gerekend, dat 2 a 3 jaar op stam

doodstaan voor djati voldoende is om hout van de meeste teclmi-

solie Avaarde te verkrijgen.

9o. Ofschoon het thans nog moeilijk met zekerheid uittemaken

is of goed uitgeloogd hout duurzamer is dan hout vau hoornen,

die door riugeu op stam volkomen zijn afgestorven, toch mag
met eene groote mate van waarschijnlijkheid (inzonderheid

wegens de boven geciteerde onderzoekingen van iFer) aange-

uomen worden, dat de teclmische waarde van het iiout van beide

slechts weinig verschilt, al zal soms ook het eerste (mits u.1. zeer

lang uitgeloogd) iets beter van qualiteit zijn.

Onze eindconclusie is dus, dat het op Java voor djati gebrui-

kelijke „ringen" uit een techniscii oogpunt, ook voor andere

houtsoorteu, vooral kernhoutsoorten, sterk aanbevolen kan wor-

den, wanneer het verkrijgen van deugdzaam werk- of timmerhout

het hoofddoel is en wanneer aan tijdig uitloogen praktische

bezwaren vei'bonden zijn (b. v. door schaarsch te aan stroomend

water).

BuiTEXZORG 23 Dec. 1892.

8. H. KOORDERS.



BL()i:.Mi:X VOüK BOUQUETTEN.

JIct is opmerkelijk welk eciie verbazende hoeveelheid bloe-

iiieu tegeuwoordiy voor het maken van bouquetten en van

andere bloemstukken, voor het versieren van zalen, tafels

enz. i>'ebruikt worden. De gewoonte om zooveel mogelijk

iedere feestelijke gelegenheid door bloemversieringen op te

luisteren, neemt dagelijks toe. Talrijk zijn de personen, die

door deze industrie een bestaan vinden, eerst in de groote en

kleinere kweekerijen, waar de planten, die de snijbloemen

moeten leveren gekweekt worden en later in de bloemenwinkels,

waar de afgesneden bloemen verwerkt en verkocht worden.

Voortdurend zoekt men naar iets nieuws , naar nieuwe

ideeën, naar nieuwe voorbeelden voor bloemversieringen ; zoo

kwam men dit voorjaar te Berlijn op het denkbeeld, de Ja-

pansche wijze van bloemenschikken na te volgen. Het was

bij gelegenheid eener tentoonstelling, waarvan de entreegelden

voor de noodlijdenden in de door de aardbeving in Japan ge-

teisterde streken bestemd waren.

Prof. Lessig gaf met hulp van afbeeldingen, plaatwerken

en beschrijvingen eenige bloemisten en bouquetmakers te

Berlijn vooraf les in de Japansche wijze van bloemenschikken.

De uitslag was verre van bevredigend, over het algemeen

werd niet slechts in de Duitsche tuinbouwbladen maar ook in

andere organen den draak gestoken met de mislukte poging

van Prof. Lessig. De Duitsclie Giiiiiier-Zeltniifi laat er zich

aldus over uit. „Man denke sich eineu etwa 1 M. hohen Zweig

„in den verwegensten, unnatürlichsten Windungen und Krüni-

„mungen, mit Maiblumen und Tulpen besetzt und derartiges

„mehr. Den Gebilden sah man es aii, dass sich die wenigste

„Aussteller in den Charakter der Japanischen Yorbilder hiuein

„zu denken vermocht hatten, sonst hatte man nicht Zusam-
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„menstellungcn gcsclicn, dio jodein gcsuiulcn mul kuustsinnigcn

„Cfetïilile Holiu sprauhen, ii. s. w."

De smaak, wat het rangeeren van bloemen betreft, is thans,

wij mogen het gerust zeggen, over 't algemeen zeer gekuischt,

het stijve verdwijnt langzamerhand, men vermijdt bij het

maken van bonquetten het massieve, hot stijve, het zware,

daarvoor komt eene losse, vlugge, bevallige wijze van schik-

king in de plaats. Men komt er meer toe niet zooveel bloe-

men in bouquetten te gebruiken, maar slechts fraaie, uitge-

zochte, gave en frissche te nemen en ze liefst op lange stengels

zóó te plaatsen, dat iedere bloem op zich zelve komt te staan,

vooral niet gedrukt tegen andere bloemen of tegen het groen.

Lang niet alle bloemwerken voldoen aan deze eischen, ge-

makkelijk zijn ze niet ; men streeft er naar het ideale te

bereiken, dat is, dat een bouquet, in welken vorm ook, niet

slechts een harmonisch geheel vormt, maar ook iedere bloem

op zich zelve het bezien waardig is en zóó geplaatst wordt,

dat zij geheel tot haar recht komt.

Er worden heel wat bloomen vereischt om in de steeds

grooter wordende behoefte te voorzien ; in de eerste plaats

rozen, waarover in een vroogoi- opstel al gesproken is, daarna

volgen er naar den tijd van hot jaar allerlei andere. Eene

bloem, waaraan voor de biiidorij groote waarde gehecht wordt,

is onze K<(fja plrlin/^ Gardenla fiorlda ; zeer veel wordt zij

gebruikt voor kleine bouquetjes, die de dames op de borst en

de heeren in het knoopsgat van de jas dragen; ook van grootere

bonquetten wordt door (xanl'nii<(-hXoQxwQw de waarde verhoogd.

Daar do GardaHuix nog al warmte behoeven, worden zij

niet anders dan in warme kassen of bakken getooid ; zij blijven

daarom altijd kostbaar. Gfoote serres dienen bij enkele

bloemisten voor niets anders dan om er GaydetüiCs in te

kweeken. liet is wel vreemd, dat op Ja\-a,,W'AaY Kafjaplrlnfj

in de benedenlandon oen gewone bloomlieestoi- in do tuinen

is, piot meor gebruik gemaakt wordt vau do hloomon voor

bouquetten; zij voldoen ei' goed in die tamelijk groote, zuiver

witte, goed gevormde welriekende bloemen. Ik heb. in Indië
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wel eens liooren beweren, dat de geur wat sterk is. Ingeval

zulks voor sommige fijne reukorganen werkelijk zoo is, zoude

men beter doen, de dubbele Kenihaiu/ }iir)ife(/a ^ Tahernaemon-

fdiia rofoiiar/a fi. pi. voor snijbloemen aan te kweeken. De
bloemen van deze lieesfcers zijn iets kleiner, hebben in vorm

en kleur veel overeenkomst met eerstgenoemde, maar zijn echter

niet zoo sterk geurend. Ofsclioon bij lange na niet zoo algemeen

bekend als de Garden/a wordt zij toch ook wel voor snijbloem

gebruikt en zeer geacht.

Eene andere plant, die we ook in Indië hebben en die veel

voor de binderij txa.\)gewend wordt/is Foli/aufhes fHherosn ff. pJ.,

de dubbelbloeinige sadaj) )iinhini. Zoo als bekend, is zij een bolge-

was met lange stengels, waaraan zuiverwitte, zeer welriekende

bloemen komen, die door de dikke, vleezige, Avasachtige bloem-

bladeren lang frisch blijven. Er is hier eene variëteit Pi"r/i? c/^^s

BhiucJies.! waarvan de bloemstengel korter en de bloemen grootor

zijn en dichter bij elkander zitten. Deze wordt langzamerhand

meer gekweekt, ook uit Amerika worden jaarlijks duizenden

bolletjes naar Europa gezonden, om daar in bloei getrokken voor

de bouquetniakerij dienst te doen.

Tot de liefste bloempjes, die in verbazende massa voor

genoemd doel gebruikt worden, moeten de Lelietjes der dalen,

Convallaria majalis gerekend worden. Er bestaan uitgebreide

kweekerijen waar niets anders gekweekt wordt ; al vroeg in

het najaar worden zij door de bloemisten opgenomen en in de

serres geplaatst om in bloei te trekken. Gewoonlijk zorgde men
tegen Kerstmis de eerste Lelietjes der dalen in bloei te hebben;

dat is thans niet vroeg genoeg meer; daar de eerste bloempjes

het duurst betaald worden, bestaat er een wedijver, wie die aan

de markt zal brengen. Het vorige jaar werden te Londen op Co-

vent Garden Market de eerste Lelietjes bloemen op den 4''" De-

cember aangebracht, tuiltjes waarin twaalf takjes door eenige

bladeren omringd waren, werden voor f-i.k fb.— verkocht, eene

week later werd ƒ 2.50 a f3.— betaald, den volgenden marktdag

waren ze voor / L50 te krijgen, nog altijd eene mooie prijs.

Wij hebben er hier in Europa geen nauwkeurige statistiek
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van; iii de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika zijn zij in

betere rondirie. Uir die statistiek blijkt, dat aldaar ten vorigen

j ire de waarde der verkochte planten 1 2. 0:50. 497 dollars, en die

der afgesneden bloemen 14. 175. ?>2S dollars was; dns brachten de

laatste 2. 1 38. 83 1 dollars meer op dan do planten, wel een sprekend

bewijs van den verbazenden omzet van afgesneden bloemen.

Er is natunrlijk behalve bloemen ook veel fijn groen voor

hetzelfde doel noodig; allerlei planten wonhMi hiervoor gekweekt;

tot de fraaiste on meest gezoehtste bohooren eenigo nienwe soor-

ten en variëteiten van de onde Aspnyc. Wij kweeken in Indië

sedert eenigen tijd de AxpKfdf/iis phiinosiis iiiims; ik ken geen

plant met fraaier en fijner loof voor blo(Mii\v(.'rk. Daar de plant

bij ons in Indif' niet buitengemeen krachtig en snel groeit, moeten

we er zuinig mede werken en kunnen het loof alleen gebruiken

voor kleine bouquetjes. liet loof dezer As2)'iraf/Hs heeft nog

het voordeel, dat het laug goed blijfr i'ii iiict spoedig verwelkt.

In Europa en Amerika hadden de kweekers evenals bij

ons nog al last met den tragen groei, docli nu heeft de heer AV. H.

Elliot te Brighton X. Amerika eeno metliode gevonden, waar-

mede het liem gelukt is grootere hoeveelheden van dit groen

te kweeken. \a eene goed geslaagde proef liet hij vier serres

maken, uitsluitend bestemd voor de cultuur der genoemde Aspa-

rof/Hs. ledere serre is 30 M. lang, 5' /^, ^\. breed cu 'i^ j ., M. hoog;

van binnen zijn ze van latwerk voorzien, waarlangs de plant

tot boven in (b; kassen klimt ; in ieder gebouw staan iJöOO planten.

Het is nog niet geheel uitgemaakt, of we hier met eene

weliger groeiende variëteit van Asj)(ira(jns phoiiofiifs te doen

hebben, die wel hetzelfde fijne loof heeft maar krachtiger groeit,

dan wel of de welige groei geheel aan (h' cultuurmethode van

den heer Elliot te wijten is. Woc. het ook zij, hij maakt er uit-

stekende zaken mede, hij is er door in staat versieringen aan te

brengen zoo gracieus en sierlijk, als men ze vroeger niet zag ; de

guirlandes van dit zoo bijzonder fijne, lang frisch blijvende groen

nuiken langs muren, beelden, trapi)en, lampen, spiegels enz. een

schitterend effect. W.
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HOUT-EXPORT UIT BIUTSCU-INDIË.

Tu d.' Indian Forester 1892 No. 12 komt iu de .Appendix Se-

ries' hl:. 1-17 con verslag voor \aii deu aspirant-houtvester

(Deputy-conservator) BrantlnvM.ito ..vor don uitvoer van tinmnn-

lioutsoorten >iit Burma.

De lezino- van dit stuk kan ik a,anl)0V('len aan alle personen,

die belano-s'telten iu de voor N-mI. Indië zoo belano-rijke kwestie

van e.rpor^ raii irerklinnt „aar h'aropa, dus zoowel aan do amb-

tenaren bij hot Bos.dnv.'/.on als aan de beheerders van particuliere

onderneniiu-(Mi, wa,a,r u..- kostbare houtsoorten voorkomen.

Een paar punten, welke ook in wijderen krin- de aau.lad.t

verdienen, mogen hier eene plaats vinden.

Gedurende de jaren 188.5-1891 nam de uitvoer uit Uangoon

(Burma) van teak (djati) gestadig toe en bedroeg verleden jaar

(1890-91) 110.075 ton '). Daarentegen nam de uitvoer in Moul-

mein gestadig at: Verleden jaar (1890-91) l.edroeg dit eijter

slechts 64227 ton.

Van bovenbedoelde 110.675 ton teakhout werden (in 1890-91)

25910 ton of voor eene waarde van ongeveer 2'l,_ milUoen Roepees ^)

naar Europa uitgevoerd.

Twintig jaar geleden werd voor vracht £ 4-10-0 tot £ 5 en

voor assurantie '^7-7-0 per ton teak betaald, voor de reis van

Burma naar Engeland. Thans, in 1892, bedraagt de vracht slechts

45 s. per ton, met eene assurantiepremie van 4% voor zeilschepen

(en Vs °/'o
^oor stoombooten).

De uitvoer naar Europa van andere houtsoorten dan teak van

uit Moulmein en Uangoon l)edroeg voor die beide plaatsen te

zamen in 1890-91 slechts 140 ton, eene w-aarde van circa 5500

roepees vertegenwoordigende.

De uitvoer uit die beide plaatsen naar Brits.di-Indischc havens

(voor ander hout dan teak) was evenwel veel aanzienlijker; n. l. in

1890—91 circa 4290 ton, wat eene waarde vertegenwoordigt van

bijna 145.000 Roepees.

In het o-eheel werd van uit beide havens aan hout ander dan

1) Bij een gemiddeld spec. gewicht van djati (volgons Berkhout's

almanak) van 0.66, komt dit cijfer dus overeen met ongeveer 168.(X)0 ^F.

-) Tegenwoordige waarde van 1 roepee is circa /' 0.10 — /" O.SO,
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teak, tusschen 1880 eu 1890 uitgevoerd voor eene waarde van

ruim 4^ ^ mdlioeu (roepees).

Betrettende de mogelijke ontwikkeling van den handel in hout

ander dan teak zegt Branthwaite de volgende ook voor Xeder-

landsch-lndië behartigingswaardige woorden:

„De handel in vele houtsoorten, welke thans nog ternauwernood

bekend zijn, gaat voor Burma eene groote toekomst tegemoet. Die

toekomst is des te sohooner, omdat in vele streken van Amerika de

houtvoorraad door ondoordachte exi)loitatie uitgeroeid wordt. In

Burma worden een zeer groot aantal uiterst deugdzame houtsoorten

gevonden, waarvan het gebruik zich thans tot de inlanders beperkt,

terwijl de hooge en algemeene gebruikswaarde later duidelijk zal

blijken, wanneer de middelen van vervoer gemakkelijker worden,

en wanneer de voorraad van gemakkelijk bereikbaar timmerhout

uitgeput raakt.

Onder de Burmaansche houtsoorten, welke in dit opzicht in de

allereerste plaats de aandacht verdienen, moeten volgens Branthwaite

de volgende genoemd worden

:

1. Pi/inkado [Xi/lia (Jolahrifonnis, Bent\ Burmaansch ijzer-

hout. Voor dwarsleggors algemeen gebezigd. In vele streken van

Burma zeer algemeen; ontbreekt in den Maleischen Archipel.

2. Padank (Ptcrocarpuf! infJirus, Wild); het in den Malei-

schen archipel welbekende rood zonnehout, op Java Sano-KewhaiKj

(Javaansch).

De vraag naar ilir hout neemt in Engeland gestadig toe. In

het laatste December-nummer van het weekblad „ïimber" (1891) staat

o.a. „Padauk wood is coming into favour in the north of'England.

The effect producod by the use of polished padauk for windows,

doors and casings is uni(iue". Volgens de in Londen gevestigde

hrma Leary & Co. kan padauk- hoid in Em/eland steeds tef/en 3

tof 9 Rupees per kubieke voet van de hand (jezet uorden; dus per

M^ tejjen omjeveer f 105 — f 122.

3. Didok (Boniha.r insi(/ne, Wall) ; l)nnr/,iimev dan Jioiubar nuila-

haricuniy DG. [raudoe-alas der JavanenJ. Vooral voor theekisten

uitnemend geschikt en in kolossale afmetingen te krijgen. Op Java

zeer zeldzaam; ook op Sumatra voorkomend. Van de Amlaman-

nen is dit hout, tot theekisten verwerkt, reeds uitgevoerd. Het

hout van Bomhax malaharicum wordt op Java om zijne geringe

duur;(aamlieid golioel onbruikbaar geacht.
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4— 6. AViy. \Di/>ffr()carpiis tiiljerculafif.s, Rxh\, Thilija [Shorea

ohtiisifolius Teysm. ef Binn. en Inggyin [Shorea Siamensis Miql\

alle drie Dipterocarpeeën. Deze familie is vooral op Borneo en

Sumatra door talrijke woudboomsoorten vertegenwoordigd, waar-

van vele waarschijnlijk evenzeer de aandacht verdienen als deze

Burraaansche Dijjterocarpeeën.

7. Tliifkado [Cedrela Toona, B,xh\ De op Java veelvuldig

voorkomende soereit [Jav|. Voor sigarenkisten werd dit hout uit

Burma uitgevoerd en in Semarang daarvoor gebezigd.

8. Puinna [Lac/érsfroemla Flos-Reginae Rxh\. Niet alleen in

Burma, maar ook op Java is dit deugdzame hout zeer algemeen.

9. Gyo [Schleichera fnjuga, Willd]. Zeer algemeen in Burma;

ook op Java zeer veelvuldig wildgroeiend, doch zelden gebezigd.

10. PinU-Kanaro {HeriUeraUttorcdis Dryand\. Afvoer gemakke-

lijk, omdat het aan de zeekust groeit. Zou voor geweerkolven

aanbeveling verdienen. Ook op Java zeer algemeen.

11. Kyith' [Gluta tavoyana]. Fraai rood meubelhout. Algemeen

op de Andamanen. Eene naverwante, eveneens kostbaar meubelhout

leverende Gluta-soort is de rengèh, [Maleisch] welke op Sumatra's

Oostkust bijzonder algemeen in het wild voorkomt en ook op Java

niet zeldzaam is. In sommige streken is deze rengèh-soort als

rengas-telik [ Javaansch] bij de inlanders bekend. Niet te verwarren

met de gewone rengas of ingas j. n.1. een paar Semecarpys-

soorten.

12. Anan [Fragraea fragrans, Bl\. In Tenasserim algemeen.

In Palembang (Sumatra) welbekend : n.1. het hooggeschatte temhe-

soe-oï temboesoe-hout [Maleisch]. Op Java ontbrekend.

[Indian For ester, 1892 no. 12]. k.

GROOTBLOEMIGE CANNA'S.

De bekwame redacteur van het „Nederlandsch Tuinbouwblad",

Prof. Hugo de Vries, die reeds zoo menig belangrijk opstel over

hybridisatie en plantenveredeling geschreven heeft, en aan wien

wij reeds vele nuttige wenken op dit gebied te danken hebben,

geeft nu in bovengenoemd blad eenige opstellen over een bezoek

aan Lyon, voornamelijk met het oogmerk om in de beroemde kwee-

kerij van Crozy diens Canna^s te bestudeeren.

IV. 4
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Prof. de Vries zegt: ,De heer Crozy vertelde mij de geschiedenis

van zijn ras en de methode van zijne kruisingen en gunde mij

een blik in de middelen , die hem tot zijn tegenwoordig succes

gevoerd hebben.

„Voor omstreeks vijftien jaren kwam hij op het denkbeeld, te

trachten van de Canmi's, die toen algemeen als bladplanten

gekweekt werden, bloemplanten te maken. Zooals men weet, zijn

de tegenwoordige Canna^s bastaarden van eene reeks soorten, onder

welke de heer C. mij C. indica, C. nepalensis en C. Warcze-

wiczü, als de belangrijkste noemde ; de eerste gaf den grondvorm,

de tweede de gele kleur in de bloemen, de derde het fraaie loof.

Sedert Année in 1846 den eersten bastaard, C. nepalensis X indica

maakte, zijn de kruisingen eerst door hem alleen, later ook door

verschillende anderen tot een hoogen graad opgevoerd. Omstreeks

1857 kwamen de Ca>ina''s van Année in de mode, maar het waren

uitsluitend bladplanten, meest hooge, laatbloeiende vormen. Haar

aantal nam jaarlijks toe en daarmede de verscheidenheid der type.

Vooral lette men er op kleine rassen te maken en voor een t^\in-

tigtal jaren waren er al zeer fraaie dwergvormeu in den handel.

.,Uit deze vormen koos de heer Crozy die, welke hem het beste

voor zijn doel toeschenen, namelijk de fraaiste soorten met de

grootste bloembladeren. Hieruit een ras te maken, dat om zijne

V)loemen kon worden verkocht, was niet het werk van enkele jaren.

Maar het was een werk, waarvoor èn de methode èn de gegevens

voorhanden waren, waarvan dus met voldoende zekerheid kon

worden verwacht, dat het na 15 a 20 jaren hem beroemd zou maken,

die er zich met talent en volharding aan wijdde; en de uitkomst

heeft die verwachting niet gelogenstraft. Toen in 1889 de nu

algemeene bekende Canna Madame Crozij op de wereldtentoonstelling

te Parijs voor het eerst aan het publiek vertoond werd, wekte zij

algemeene bewondering, en vestigde zij de aandacht van Europa en

Amerika op den kweeker, die zulk een vooruitgang tot stand had

gebracht.

., Thans is het voor don heer Crozy niet moeielijk van elke nieuwe

aanwinst oen 200 a 400 exemplaren, soms veel meer, te verkoopen

;

enkele Ameriitaansche firma's koopen telken jare van sommige

nieuwigheden 80 a 100 stuks. Nog dezer dagen was hij met een

Anuirikaan in onderhaiuleling over den verkoop van het eigendoms-

recht - deu geheelen voorraad — van een twaalftal der nieuwste
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soorten teu behoeve van de tentoonstelling te Chicago. De prijs

van zulk eene nieuwigheid, nog slechts in w^einige, door scheuring uit

één zaailing verkregen , exemplaren aanwezig, bedraagt gemiddeld

500 fr. Ik noem dit cijfer, om een denkbeeld te geven van de

enorme voordeelen, al is het dan ook eerst na vele jaren arbeid,

die het voortbrengen van een geheel ras, oplevert.

Het scheppen van zulk een ras is iets geheel anders, dan het

winnen van nieuwigheden van soorten, die reeds in hooge mate

variabel zijn, en waarvan men niet zelden uit zaad, dat men
gekocht heeft, nieuwigheden ziet opkomen, die belangrijk genoeg

zijn om ze in den handel te brengen. Beide zaken verschillen

zoowel in den arbeid, dien zij eischen, als in haar finantieele

uitkomsten, hemelsbreed. Bij den heer Crozy verdringt de cultuur

van grootbloemige Cannci's allengs alle andere geslachten, die hjj

vroeger bewerkte. Zijne kweekerij is in omvang niet toegenomen

;

alleen den aard van het werk heeft haar productie-vermogen zoo

belangrijk verhoogd.

„Het doel, waarnaar de grootbloemige Cannd's streven, wordt

allengs meer volkomen evenals de planten zelve. Thans stelt de

heer Crozy zich als ideaal-bloemen voor, die voor de beste Gladiolns

niet onder doen, noch in grootte, noch in den gesloten trechter-of

klokvorm der bloem. En zulke planten overtreffen de Gladioluft

door haar fraai loof, haar breed vertakten, goed gevulden tros en

de vurige kleur harer bloemen.

„Merkwaardig is de indruk, die men van deze kweekerij krijgt,

als men na het bezoek van andere kweekerijen de grootbloemige

Cannci's ziet, die thans algemeen in den handel zijn. Ik bedoel

niet Madame Crozy; deze is nog niet zoo algemeen in den handel,

maar de vroegere grootbloemige verscheidenheden, vóór 1889 door

den heer Crozy in den handel gebracht. Zij schijnen klein en

onbeteekeneud, vergeleken met de nieuwste aanwinsten. Toch

overtreffen zij reeds de oude vormen verre en zijn algemeen gezocht.

Ik zag daarvan o. a. eene fraaie collectie bij den heer Comte te Lyon

en eenige uitgezochte kleine typen bij den heer Hoste aldaar.

„De heer Crozy heeft de gewoonte telken jare de oudste vormen

weg te doen, zoodat hij alleen de nieuwste behoudt. Hij was dan

ook niet in staat, mij eene serie te toonen van de variëteiten, die

den stamboom van zijn ras uitgemaakt hebben. Hij bezat deze

niet meer, wat mij zeer leed deed, want zulk eene serie zou den
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indruk van ilen geweldigen yooruitgang in zijn ras nog zeer versterkt

hebbeu. Maar die oudere vormen hebben voor hem geen handels-

belang meer en kunnen ook niet voor kruisingen dienen; eerder

kunnen zij daar door toevallige kruisingen schadelijk werken.

„Bij het voortbrengen van een ras van vaste planten, zooals de

Canna's, moeten twee zaken wel worden ouderseheiden. Ik bedoel het

zaaien en het vermenigvuldigen der goedgekeurde zaailingen door

scheuren. Wat men eene variëteit noemt, stamt bij zulke planten

langs vegetatieven weg van eene enkele zaailing af; alle exem-

plaren der variëteit vormen dus eigenlijk te samen, volgens de oude

voorstelling van Knight, ééne enkele groote plant: de deelen zijn

slechts door het mes van elkander gescheiden.

.,0m nu eene nieuwe verscheidenheid met voordeel in den handel

te brengen, moet men daarvan tegelijkertijd een zóó groot aantal

exemplaren kunnen aanbieden, dat men aan alle aanvragen voldoen

kan. Meestal zijn hiertoe een 300 a 400 stuks voldoende. Drie

a vier jaren zijn er minstens noodig, om deze uit ééne zaailing te

verkrijgen: zoolang blijft dus de plant in de kweekerij zonder in

den handel te komen. Verzuimt men dit, dan kunnen in het jaar

na den eersten verkoop, verschillende kweekers de variëteit voor

geringeren prijs in den handel brengen dan den winner, daar zij

onder een gunstiger klimaat werken. Van concurrentie met eene

eenmaal verkochte verscheidenheid is meestal voor den winner geen

sprake. De heer Crozy is van dezen regel met zijne C. Mad. Crozij

afgeweken ten behoeve van de Parijsche tentoonstelling van 1889,

hij had toen nog op verre na geen voldoende hoeveelheid voor

den handel, terwijl hij tallooze bestellingen ontving. Maar aan dit

middel, om zijn ras algemeen ingang te doen vinden, moest het

lechtstreeksche voordeel, dat die eene verscheidenheid kon opbren-

gen, worden opgeofferd.

„Want om van een ras voordeel te trekken, moet men het in de

mode brengen, en als het in de mode komt, moet het allengs andere

geslachten verdringen. Zoo ziet men ook voortdurend vroeger

zeer gewaardeerde plaiitcüigeslachten op den achtergrond treden,

h. V. Arhimrnf's cii Ti/i/iii. Kil zelfs den Pel<ir(/o)iinin\s dreigt

het gevaar, haar voorrang t(> zien afnemen en w(d vooral op grond,

dat de goede nieu\vigli(Mlen onder haar stoe<ls zeldzamer worden.

„Om op den duur den handel in grootbloemige Canna's in handen

te houden, is het natuurlijk noodig, alle concurrenten voortdurend
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Tooruit te blijven. En om in dit opzicht zeker te zijn, moet men

nooit zijne nieuwste aanwinsten ten verlcoop aanbieden, maar daar-

mede altijd wachten, tot men reeds eenige betere verscheidenheden

gewonnen heeft. Daarvan toch hangt het succes in hooge mate af.

„Trouwens, gewoonlijk valt de tijd, noodig om eene nieuwe

aanwinst op deze wijze voor den handel beschikbaar te maken,

samen met den tijd, dien men noodig heeft, om haar zelve zóó sterk

te vermenigvuldigen, als voor een voordeel igen verkoop vereischt

wordt.

„Van een en ander is het gevolg, dat men nergens ter wereld

zulke fraaie Catina'i< ziet als hij den heer Crozy. Hier heeft men

een blik op de toekomst; een groot aantal verscheidenheden zijn

voor dezen herfst en de volgende jaren voor den handel bestemd

:

vele daaronder, en natuurlijk juist de meest schitterende, hebben

zelfs nog geen naam. Hooggepla.atste bezoekers worden dan ver-

zocht, óf hun eigen naam, of een naam naar liun smaak aan zulk

eene variëteit te geven, wier handelswaarde dikwijls door een

goedgekozen naam niet weinig verlioogd wordt. De heer Crozy

had de beleefdheid ook met mij over te geven namen te spreken

en enkele variëteiten in overleg met mij te doopen.

„Dit voorblijven van anderen is vooral ook dan van beteekenis,

wanneer men zaad van zijne planten in den handel brengt. De heer

Crozy wint veel meer zaad dan hij zelf kan zaaien; eene groots

hoeveelheid zaad laat hij te Nice winnen, waar het klimaat daar-

voor gunstiger is, en waar hij aan een vriend planten zijner beste

verscheidenheden geeft, om er voor hem zaad van te winnen. Het

spreekt nu van zelf, dat van de beste en nieuwste variëteiten alleen

het zaad voor eigen cultuur genomen wordt, en dat dit dus de meeste

kans heeft het ras vooruit te brengen, of er eene nieuwe combi-

natie van kleuren en vormen in te brengen. Het is echter niet

te vermijden, dat ook het handelszaad korrels bevat, die bij het

uitzaaien nieuwigheden zullen geven, deels zulke, die de heer C.

reeds gewonnen doch nog niet in den handel gebracht heeft, deels

andere. De kooper van het zaad is dan de winner en treedt met

den verkooper in concurrentie. Dit is natuurlijk een gevaar; aan

de andere zijde verhoogt het de waarde voor de koopers en dus

ook den prijs van het zaad zeer, en daarenboven verzekert het den

winner van het ras bijna geheel het monopolie van zaden bij allen

die gaarne iets nieuws in eigen kweekerij willen zien ontstaan.
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Want zaad uit de tweede liaud is in dit opzicht natuurlijk altijd

ten achter.

„De CanncCg worden gezaaid in kleine , ondiepe . houten

bakken, die tijdens mijn bezoek eenvoudig in den tuin stonden maar

's winters in de kassen worden gehouden.

„Men zaait ze liefst zoodra ze rijp zijn ; anders komen ze moeielijk

en nog onregelmatiger op. Van de gezaaide kiemen er eenige

spoedig, andere later, vele zeer traag. Is er een voldoend aantal

in een bak aanwezig, dan worden ze verspeend, waarbij alle

gekiemde uitgeplant worden, tenzij ze om de eene of andere reden

verworpen worden. De ongekiemde zaden worden nu door zeven

uit de aarde verzameld en opnieuw gezaaid, j^a een paar maanden

wordt deze behandeling herhaald, en menig zaad wordt vele malen

afgezeefd, aleer het kiemt.

,De eerstkiemende zaden, omstreeks de helft van het geheele

zaaisel, geven in 't algemeen de krachtigste planten ; deze kunnen,

in het najaar gezaaid, reeds in den volgenden zomer bloeien. De

later kiemenden bloeien meestal eerst in het tweede jaar. Enkele

blijven tien en meer jaren in de aarde, zonder teekenen van leven

te geven, tot zij eindelijk kiemen. De cénjarig-bloeiende worden

evengoed voor kruisingen, dus voor den vooruitgang van het ras

gebruikt als de planten, die reeds voor de tweede of derde maal

bloeien; met de eerste gaat het ras echter, natuurlijk, op den

duur sneller vooruit.

„Iedereen weet, dat het winnen van nieuAvigheden het zaaien

op groote schaal eischt. Hoe meer nieuwigheden een geslacht

reeds gegeven heeft, en hoe kleiner de kans op verdere belang-

rijke aanwinsten dus wordt, op des te grooter schaal moet men

zaaien. Van dwerg-Dahlia's — Dahlia gracilis — brengt de heer

Crozy jaarlijks duizenden zaailingen in bloei enz.

„Ik wil er hier nog even op wijzen, welk een verschil er be-

staat tusschen het eenvoudig zaaien van eenige duizenden zaden

jaarlijks, in verband met het uitkiezen van de beste planten in

eiken zomer als zaaddragers voor de volgende generatie, en de

methode van den heer Crozy. Het eerste is het algemeene systeem,

zoo werkt iedereen, die regelmatig nieuwigheden in don handel

wil brengen. Do methode van Crozy heeft echter ten doel het

scheppen van een nieuw ras, uit talrijke verscheidenheden bestaande?

die allen oen zelfde, allengs in volkomenheid toenemend type ver-
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toonen. Het is een veel hoogere graad van cultuur, en eischt de

toewijding tot één of enkele geslachten boven vele andere. Maar

het maakt na een paar tientallen van jaren den kweeker beroemd

en bezorgt hem over de geheole wereld den verkoop voor die

bepaalde geslachten. Eu dat hierin oen hefboom ligt om ook

voor andere geslachten zijne relatiën \iit te breiden, ligt voor de

hand. Aan deze metliode liebben Vilmorin, Lemoine en zoovele

anderen hun tegenwoordige benijdbare positie te danken; op den-

zelfden weg streeft Crozy hen terzijde.

„Ik wensch er daarom thans toe over te gaan, de toepassing der

methode op de Canna's meer in bijzonderheden te schilderen. Het

beginsel is : onafgebroken en stelselmatige vooruitgang in één

bepaald punt, bij steeds volgehouden en zelfs allengs toenemende

verscheidenheid in alle andere belangrijke kenmerken. Dat ééue

punt is: de grootte der bloembladeren; de andere kenmerken zijn

de vorm der bloemen, vooral hare kleur en teekening, de houding

der plant, de eigenschappen van het loof, enz.

„In de kweekerijen van den heer Crozy staan de verschillende

variëteiten van Canna vrij onregelmatig dooreen. Vlak bij den

ingang, tegenover het woonhuis, treft men een groot rond perk

aan nagenoeg geheel gevuld met forsche exemplaren der Madame
Crozi/^ de eerste als men het zoo mag uitdrukken, van het Gladiohis-

bloemig ras. Daar rondom stonden eenige andere soorten door krui-

sing uit Mad. Crozij verkregen met even groote en even sierlijke

bloemen, doch in andere kleurteekening en met ander, bij sommige

donkerbruin getint, loof. Dit perk prijkte tijdens mijn bezoek in

volle bloempracht. De overige, grootendeels nieuwere verscheiden-

heden en van de oudere, die, welke om eene of andere eigenschap

voor kruisingen behouden worden, staan in het midden der kwee-

kerij op lange bedden. Op afgelegen vakken ziet men nog hier

en daar, de allernieuwste en allerbeste aanwinsten; van deze

staan, in tegenstelling met de groote massa, alle voorhanden

exemplaren derzelfde soort vlak bijéén, zoodat de bezoeker een

veel levendiger indruk van hunne voortreffelijkheid ontvangt.

Graarne zou ik de voorbeelden met name noemen, doch juist deze

verscheidenheden hadden nog geen naam.

„Tijdens den bloeitijd bezoekt de heer Crozy zijne CamuCs eiken

morgen, zoo vroeg mogelijk, gedurende het opengaan der bloemen.

Hij verricht dan zijne kruisingen. Een meeldraad van de plant, die
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als vader gekozen wordt, brengt hij naar de moederplant, neemt

daar lüt eene juist zich openende bloem den meeldraad weg, en strijkt

het stuifmeel van den medegebrachten meeldraad op den stempel.

Op deze wijze wordt eiken dag een groot aantal kruisingen

volbracht; nagenoeg al het zaad wordt op deze wijze gewonnen.

Yindt de kruising tusschen twee der allerbeste soorten plaats, dan

wordt zulk eene bloem gemerkt; het zaad der gemerkte bloemen

wordt afgezonderd van het overige verzameld en gezaaid, ten einde

hiervan zoo min mogelijk zaden of kiemplanteu te verliezen. Overi-

gens worden de zaaddragers, die voor de voortzetting van het ras

bestemd zijn, gemerkt, doch omtrent de herkomst van het op hun

bloemen gebrachte stuifmeel wordt geen aanteekening gehouden.

Het zaad van al deze planten bij den oogst dooreengemeugd, is dat-

gene , wat do heer C. zelf weer zaait. Het zaad van alle andere

planten is voor den handel bestemd.

„Op de keuze van vader- en moederplant komt nu alles aan.

Voor het handelszaad wordt eenvoudig op zoo groot mogelijke

verscheidenheid gelet en daar de oudere, minder goede vormen op

de kweekerij niet meer aanwezig zijn, is de zekerheid voor eene

goede qualiteit van dit zaad daarmede gewaarborgd. Yoor het élite

zaad, dat voor de voortzetting en verbetering van het ras dient, wordt

nauwkeurig op de eigenschappen der ouders gelet. In het algemeen

wordt daarvoor elke kruising uitgevoerd, waarvan de combinatie

der kenmerken iets goeds belooft. Eene variëteit met fraaie bloemen

wordt gekruist met een met onberispelijk loof, of met gedrongen

houding, of met beter vertakte of beter gevulde trossen. Eene

soort met de gewone oranjeroode bloemklour wordt gekruist met

eene minder goede, wanneer daardoor het geel op de eerste kan

worden overgebracht, in gele randen zooals Mad. Crozij, gele vlek-

ken, of gelijkmatig geel en roodbont getijgerde bloemen. Maar

welke combinatie men ook tracht te krijgen, steeds wordt op de

grootte en den vorm der bloembladeren in de eerste plaats gelet.

De kruisingen, waarbij beide ouders in dit opzicht uitmunten,

worden nooit verzuimd, ook al mocht overigens do vcreeniging

der kenmerken niets bijzonder fraais boloven. Ik liob den indruk

gekregen, dat als men do geschiedenis van alle kruisingen van den

heei' Crozy kende, men eene hoofdlijn daarin zou aaiitrefl'en, waai'in

de grootte dor bloembladeren, van hot begin zjjner cultuur af,

onafgebroken het doel der kunstbewerkingen is geweest en dan
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ook voortdurend is toegenomen. ^laar aanteekeningen zijn omtrent

de kruisingen niet gehouden, en in bijzonderheden is dit dus niet

'meer na te gaan. Alleen is het zeker, dat de Mad. Crozij in dien

hoofdstam een glanspunt inneemt, dat zij het resultaat van een

snellen en zeer in het oogloopendeii vooruitgang daarin is.

„En het gebruik, dat van de Mad. Crozi/ gemaakt is, geeft ons

een goed inzicht in de beteekenis van zulk een hoofdstam voor

de geheele methode, want zoodra deze verscheidenheid ontstaan

was, was als het ware de poort ge ipend voor eene reeks van andere,

van gelijke waarde. Zij werd terstond gekruist met eiken vorm.i

die in eenig opzicht iets boven hair voor had, terwijl zij zelf alle

andere in grootte der bloembladeren overtrof De uitkomst was

eene reeks van combinatiën, waarvan vele kleiner van bloem waren,

vele echter ook de grootte van de bloemen der Mad. Crozij behou-

den hadden, maar nu iu vereeuiging met donkerbruine of paarse

bloemen, met gele lijnen en vlekken op de bloembladeren, met bruin

loof, meer gedrongen houding, langeren bloei enz., iu één woord met

één of meer aan den vader ontleende eigenschappen, die den zaailing

waardig maakten als nieuwe verscheidenheid in den handel te

worden gebracht.

„Zoo werd de vrucht van veeljarige volharding in ééne richting

door de reeds voorhanden en steeds zorgvuldig aangekweekte ver-

scheidenheid in andere opzichten spoedig in hooge mate verveel-

vuldigd.

„En zoo geschiedt het telken male, wanneer in de hoofdrichting

weer eene belangrijke vooruitgang bereikt is. De beste verschei-

denheid, die ik zag, had gesloten trechter- of klokvormige bloemen

van bijna volkomen Gladiolits-Yovm. Zij werd met allerlei an-

dere goede verscheidenheden gekruist, zoodat eene paar jaren, nadat

zij in den handel gebracht zal zijn, een lange reeks van andere,

even grootbloemige maar onderling zeer uiteenloopende vorm_en,

het licht zal zien. Zulk eene reeks is dan eene herhaling van

alles, wat de Canna's tot heden den liefhebbers aanboden, in ver-

binding met het nieuwe bloemtype.

„Het beginsel der methode is helder en duidelijk. En het is

gemakkelijk in te zien, dat ook in de andere opzichten een regel-

matige vooruitgang moet plaats vinden. Want ten eerste wordt

elke toevallig optredende, goede variatie bewaard, en door kruising

in een aantal nieuwe verscheidenheden als het ware vastgelegd.
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Ten tweede worden alle .atavistische vormen buitengesloten , en

neemt daardoor de standvastigheid van het ras in de gewenschte

opzichten toe, en de kans op herhaling der niet meer gewenschte

kenmerken af. Eindelijk blijven alle reeds voorhanden goede

afwijkingen, die eigenschappen dus, op welker verscheidenheid

men gesteld is, zooveel mogelijk aanwezig; in dit opzicht blijft

het ras steeds zeer variabel.

„Het verwijderen der atavisten is een belangrijk punt. Ik heb

reeds vroeger gezegd, dat de heer Crozy telken jare zijne oudste

variëteiten, die hij zelf voor een tiental jaren gewonnen heeft,

geheel weg doet, om alleen de beste over te houden.

„Reeds bij het uitplanten der kiemplantjes wordt op atavisme

gelet. Wel kan men dan omtrent de latere eigenschappen der

bloemen nog niets beslissen, doch ongunstige eigenschappen van

het loof, onvoldoende dwergvormen enz. kunnen worden bestreden.

De ergste atavisten worden dus reeds als kiemplanten weggedaan,

en feitelijk zag ik op de kweekerij ook geen oude typen meer.

Dan komt de eerste bloei der zaailingen, en nu worden zij wederom

aan eene scherpe keuze onderworpen. Alle oude, terugkeerende

typen worden niet alleen van de kruisingen uitgesloten, maar

geheel weggedaan. Dit wil zeggen: zij worden in het eerst-

volgende najaar in den zoogenoemden rommel gebracht en met

dezen verkocht; slechts goede verscheidenheden mogen dus voor

de tweede maal bloeien. En daar zij dan reeds vermenigvuldigd

zijn, is het aantal der atavisten steeds in het oogloopend klein.

Hier en daar tusschen de zaailingen zag ik er, wier bloemen

hare uitsluiting duidelijk voorspelden. De meeste individuen hebben

nog steeds minder breede bloembladeren dan de Mad. Crozy
\

betere dan deze zijn, ofschoon in niet onbelangrijk aantal, toch op den

eersten blik over de geheele massa schaars verdeeld. Misschien

zag ik er een honderdtal individuen van, misschien minder. In aantal

exemplaren vormde Mad. Crozi/, tijdens mijn bezoek, de hoofdzaak.

„Reeds meermalen heb ik er op gewezen, dat de beschreven

methode geenszins iets bijzonders voor de Canna's is, maar slechts

eene toepassing der algemeene methode tot verbetering van vaste

planten door zaden. Het is slechts mijn doel, door een voorbeeld

deze method(! duidelijk te maken. De lage groei der dwerg-

Dahlla\s en de grooto bloomen der knol-yic^oj/ia'.szijn door zulk eene,

in bepaalde richting gedurende tientallen jaren volgehouden
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selectie verkregen, terwijl in de overige eigenschappen de grootst

mogelijke variabiliteit bewaard bleef, die dan telkens, door krui-

sing, op de beste producten van liet lioofdras kon worden over-

gebracht. Zoo worden in het algemeen bloemgrootte, godrongen
bouw, rechtopstaande bloemstelen enz. standvastig en streng ver-

beterd, terwijl kleur, vorm en teekeniug der bloemen variabel

blijven. In de eerste opzichten wenscht men al zijne planten zoo

goed mogelijk, in de laatste wenscht men zoo groot mogelijke

verscheidenheid. En de methode is juist berekend om aan deze

wenschen te voldoen".

[Het Nederlandsch THmhomvIdad No. 49, 1892]. iv.

MANGROVE-BAST EN -EXTRACT.

In Deel 11 van ^/rei/sitiannkt'" blz. .511 en 512 wordt, naar aan-
leiding van Dr. Karsten's „Monographie ueber die Mangrove-Vege-
tation im Malayischen Archipel", de bast van den mangrove , M/-
zophora Mamjle L., besproken en het vermoeden uitgesproken, dat

deze wellicht een goed handelsartikel zou kunnen zijn. In het

vorige jaar werd uit Trinidad eene partij van dien bast in Engeland
aangevoerd en naar beweerd werd voor /" 180 — /215 per ton ver-

kocht. De overvloed van looistoffen op de markt heeft echter de
prijzen belangrijk doen dalen en mangrove-bast is op 't oogenblik

onverkoopbaar.

De Trinidad-basten werden geanalyseerd door Hunt en Mackay.
Zij vinden

:

Totaal extract 33.04 °/

Looistof (door huidpoeder-bep.) 25.10%
Andere stoffen 7.94 „

Onoplosbaar 52.85

Water 14.11 ^^

Zij geven eenige reacties dier looistof op en voegen ten slotte

aan hun rapport toe, dat zij van de algemeen bekende looistoffen

verschilt en hare uitwerking bij het looien slechts door proef-

neming gevonden kan worden.

Om de onkosten, die op het verzenden van bast vallen, te ver-

minderen, heeft men er extract van gemaakt. Uit Jamaica ontving
Kew een stuk van dit extract in vasten toestand, dus vergelijkbaar
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met cuteh. Volgens analyse van bovengenoemde chemici was de

samenstelling als volgt

:

Totaal extract 82.— %
Looistof (door huidpoeder-bep.) . 58.3 J°
Andere stoffen 23.7 „

Onoplosbaar 1.95 „

Water 16.05 „

In Jamaica gebruikt men de mangrove-bast gemengd met divi-

divi bladeren om te looien ; de hoeveelheden in het mengsel houdt

men echter geheim.

In Engeland waren echter dit jaar de looiers niet te bewegen
proeven te nemen met mangrove-extract en 1000 balen bast lagen

nog in Londen, waarvoor geen kooper te vinden was.

Het blijkt uit het aangehaalde voldoende, dat het geschikte

oogenblik nog niet gekomen is „om de nu geheel braakliggende

kuststreken ten nutte te maken" en men zal voorloopig „de ei-

kenwouden in Europa moeten blijven ontsieren door het inzame-

len van den cikenbast" (loc. cit.).

[Kew, Buil of Misc. Inform. Nov. 1892J. /.

GEVOLGEN VAN DEN WINTER VAN 1890—91 AAN
HET LAGO MAGGIORE.

Ook in Italië wordt de invloed van dien strengen winter gevoeld.

De grootste koude was — 8°, maar het schijnt, dat vooral de lange

duur daarvan voor vele planten noodlottig is geweest. .

Zoo gingen o. a. verloren eenige exemplaren van Fritchardia^

die nog wel beschut waren en reeds 9 jaar in den vollen grond

groeiden; verder bijna alle Phoenix, Corypha australls^ Kentki

Balinoreana, vele Casuarineeën, Acacia cultriformis en A.paradoxa,

Ayaoe americana, terwijl Eriohotrya Japonica, Eucah/ptus amyg-

daUna en E. glauca in den groei gestoord werden.

Merkwaardigerwijze hielden zich vele niet beschutte planten goed,

zooals: Araucana, Dasi/lirion, Yucca, Bonapartea, eenige Agave-

soorten en zelfs palmen, waaronder Brahea, Juhaea, Chamaerops

en eenige Sabal\ ook jonge planten van Cgcas revoluta, Embo-

thriunfi coccineiim en Don/anthes excelsa boden weerstand.

[Zeitschrift f'ür Fflanzenkrankheüen,

Band II, Heft 4, Jahrg. 1892]. n.
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HET AANTAL PROEFSTATIONS DER WERELD.

Yolgens het onder iiangehaalde tijdsohrift bestaan er tegenwoordig

317 landbou w-proefstations , over de verschillende landen verdeeld

als volgt:

Duitschland 67

(waarvan in Pruissen 35, Beieren 10, Saksen 6, Wurtemberg 2,

Baden 2, Anhalt 2, Hambnrg 2, Brunswijk, Hessen, Mecklen-

burg, Weimar, Heiningen, Oldenburg, Bremen en Elsas elk 1.)

Vereenigde Staten van Noord-Amerika 54

Frankrijk 53

Oostenrijk-Hongarije 35

Zweden 24

Italië 17

Rusland 14

België 9

Zwitserland 9

Denemarken 8

Engeland 8

Noorw^egen 4

Nederland 4

Java 3

Portugal 3

Rumenië 2

Spanje 1

Brazilië 1

Japan 1

Totaal 317

[Landwirthsch. VnvRuchfi-Stationen

Bd. XLI, S. 232]. r.

HET VERDRIJVEN VAN INSECTEN.

Ofschoon men zeer veel goede middeltjes voor het verdrijven van

insecten heeft, zijn ze meest te kostbaar om in het groot gebruikt

te worden. In groote tuinen en kweekerijen kan men met een

paar fleschjes van 't een of ander insecten-doodend middel niet

veel beginnen, dit gaat goed bij een paar planten of op eene
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kweekbeddiug. Er moet iets geyonden worden, dat zeer goedkoop

is en daardoor in 't groot gebruikt kan worden.

Een goed middel in dien geest is een aftreksel van Quassia-hout,

Quassia amara. Het wordt op de volgende wijze bereid : Men
kookt tien liter water; zoodra het kookt, voegt men er ^/^ kilo

quassia-liout bij en laat het dan nog 15 minuten goed doorkoken;

nu voegt men er nog ^\^ kilo groene zeep en nog 20 liter water bij.

De werking is voor de insecten sterk doch doet aan de planten

volstrekt geen schade. Door twee maal in de week te spuiten

werden de meeste planten geheel vrij van insecten gehouden.

Ook de Fevtie Horticole No. 19 vermeldt een eenvoudig

middel. Men schrijft daarin, dat Coniioii maculatum zeer goede

diensten kan doen. De stengels en bladeren dezer plant worden

in eene ton gelegd, goed geperst en daarna aangevuld met water.

Bij iederen liter water doet men 1 gram keukenzout en 1 gram

zwavelzuur, daarna sluit men de ton goed af.

Xa verloop van 4 of 6 weken kan men het in liessehen of

kruiken aftappen en dan bij iederen liter 25 gram suikerstroop

voegen, waardoor het kleveriger wordt en beter aan de bladeren

hecht.

[Floralia Xo. 46, 1892]. iv.



KORTE BERICHTEN UITGAANDE VAN DEN DIRECTEUR
VAN 'S LANDS PLANTENTUIN.

Over schade door rirpsen aan Jda^rper-hoomen toegchrcchf.

Een planter uit de Preauger-Regentschappen berichtte mij om-

trent eeue in zijne nabijheid voorlvomende, yrij veel schade toe-

brengende ziekte in de klapperboomen. Tevens had deze bericht-

gever de goedheid mij fragmenten der aangetaste bladeren en de

rupsen, die als vernielers moesten worden beschouwd, toe te zenden.

Van deze rupsen verpopten er zich hier twee, die vlinders gaven.

Voor het verkrijgen van inlichtingen over naam en levenswijze

dezer vlinders en der daarbij behoorende rupsen, nam ik de vrijheid

mij te wenden tot Mr. M. C. Piepers, die met groote welwillendheid

de volgende gegevens verstrekte en tot hunne openbaarmaking-

toestemming verleende

:

„De bedoelde rupsen zijn die van Gasyapa Irava.

„Ik vond dezen vlinder nooit te Batavia maar wel te Depok,

Buitenzorg en Sindanglaija. Te Buitenzorg is hij gewoon.

„De rupsen vond ik gezellig levende, een zevental te zamen in

een naar de middennerf van de slip toe saamgebogeu, en met

spinsel vastgehecht gedeelte van een klapperblad , welke woning-

zij van tijd tot tijd verlieten om van het niet saamgebogen gedeelte

van het blad te gaan eten. Behalve op den klapperboom (Cocos

nucifera L.) vond ik ze ook op kirai (Mefroxi/lmn Sagus Rxh.)\zx\

zullen vermoedelijk ook nog wel op andere palmensoorten met harde

bladeren leven. Zij hebben eenen groeten kop, die in het midden

roodbruin, op de zijden zeer donker zwartbruin is ; het lichaam is

kaal, geelachtig en op den rug groenachtig. Midden op den rug

schijnt het zoogenaamde insectenhart als eene dikke, groene, over-

langsche streep door. Langs de zijden loopt eene donkerbruine

streep, die achter om het van achteren afgeronde lichaam doorloopt.

Zij verpoppen zich in een, op dezelfde wijze saamgebogen, stukje
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blad. De pop is langwerpig, roodbruin met eene donkerbruine

zijstreep en wat blauw bestoven. De zuigerscheede is recht. Op
den 10^" en 12'^" dag verkreeg ik de vlinders.

De vlinder behoort tot de groote afdeeling der Hespt^riden , in

Nederland onder den naam van „dikkopjes" bekend. Van deze

geheele afdeeling is mij geene soort als schadelijk bekend; echter

wijkt ook de rups van deze soort van alle andere mij bekende

soorten af door hare gezellige levenswijze, en zijn het juist bovenal

de gezellig levende rupsen, die als schadelijke optreden. Het laat

zich dus heel goed begrijpen dat dit onder zekere gunstige gegevens

ook met haar het geval kan wezen."

De Directeur van 's Lancls Plantentuin

Dr. M. Treüb.



DE KOOS.

Cxeldt het roeds in het algemeen, dat men onderscheidene

bedrijven sleclits door ervaring en aanschouwing met goeden

uitshig leert uitoefenen, niet het minst wordt deze waarheid door

de beoefenaars van den tuinbouw ondervonden. Hierbij valt

nog op te merken, dat we in Indië met zooveel verschillende

klimaten .te doen hebben. Het behoeft geen betoog, dateene

werkwijze, die in de warme benedenlanden goed is, niet altijd

doelmatig is voor de koele en vochtige berglanden ; het omge-

keerde is nog veel minder het geval. Er zijn verschillende

wegen, die naar Rome leiden, doch, zonder te durven beweren

dat de mijne de beste is, geef ik hier een en ander uit mijne

langdurige ervaring en van hetgeen ik elders zag op het gebied

der rozencultuur.

Door rationeele cultuur verstaan we eene behandeling van de

plant waardoor zij het, voor zoover de omstandigheden zulks

toelaten, tot eene zekere volmaking brengt. Het is niet voldoende

eene roos zoo te planten, dat zij groeit en later bloemen voort-

brengt, neen, de plant moet krachtig groeien, het loof moet er

gezond uitzien, de vorm der plant moet goed zijn, zij moet niet

slechts volop bloemen produceeren, maar die bloemen moeten ook

een onberispelijken vorm hebben.

Er staan ons verschillende middelen ten dienste om de plant

tot eene zoodanige ontwikkeling te brengen. Zoo hebben wij bij

de rozen in de eerste plaats te letten, welke van de honderden

liybriden en variëteiten die er bestaan, voor ons het geschiktste

zijn; het is gemakkelijk te begrijpen hoe sommige rozen in

bepaalde streken beter groeien dan andere. Verder komt bij

de keuze nog in aanmerking welk doel wij met het planten

beoogen ; wensclien wij op een afstand in den tuin vakken met

lY. 5
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rozeu te planten en moeten het dan krachtig groeiende, hooge

variëteiten zijn, die door de mildbh:)eiendheid, door de massa

bloemen effect maken , dan komt het er minder op aan of

iedere bloenr wel volmaakt van vorm is. Somhreuil^ eeuige

der oudste .Yo/>e^/^-rozen, zooals Aiwée VIberf, Caroline Mar-

niesse en dergelijke zijn hier goed voor ; wij hebben nog eene roos

waarvan we, j;unnier genoeg, den juisten naam niet weten, die

uiterst geschikt is om zonder al te zorgvuldige behandeling goed te

groeien en mild te bloeien, het is er eene, die tegen een stootje kan.

Het is al een heelen tijd geleden, toen we eene roos uitkregen

oud'er den naam van General Sherman. Spoedig bleek het, dat

deze naam niet juist was, daar de Gen. Sherman eene gele roos

is, en de onze helder vleeschkleurige bloemen geeft. Het bleek

echter spoedig, dat wij hier met eene eerste klasse roos voor ons

klimaat te doen hadden: buitengewoon krachtige groeister, zeer

milde bloeister en, wat ook verdient vermeld te worden, de

plant wordt zelden door de witte mieren aangetast.

Meer op den voorgrond in den tuin zullen vakjes met lager

groeiende rozen dikwijls gewenscht zijn en hiervan is keus genoeg;

ik noem slechts Souvenir de la Malmaison, Leweson Gotver, La
(Jiiiiifini, JosepJi Gourdon, Perle blanche^ Theodora, William

Allen liichardson, sommige Bengaalsche-en Poh/ant/ia-YOOsies.

Vakken uitsluitend met ééne v;iriöteit beplant, voldoen het beste,

over het algemeen maken zij een beter effect dan verschillende

door elkander geplante ]-ozcn, tenzij het vak zeer groot is.

Een vak met Jj(( Frmw^ met Mad. Morean enz. staat zeer goed.

Soms kan het doel zijn, uitsluitend bloemen voor bouquetten te

kweeken, en dit geval komt de vorm der plant er minder op aan.

Meestal zullen de planten wel zooveel mogelijk aan beide eischen

moeten voldoen om den tuin te vei-sieron en bloemen te leveren

voor bou([uetten.

Wij hebben voor beide doeleinden geen groot aantal verschei-

denheden noodig; met een gering aantal fraaie, goedgroeiende

en mildbloeiende soorten bereikt men een veel beter effect dan

met een groot aantal soorten. Er zijn echter enkele rozen,

die Imitengcwoon fraaie bloemen voortbrengen, doch zeldzaam
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bloeien ; zulke rozen kunnen niet strekken voor versiering van

den tuin. "Wie om de zeldzame oogenblikken van genot, die

zij schenken, dergelijke rozen wil houden, plante ze niet op eene

in 't oog vallende plaats.

Er zijn in hoofdzaak drie verschillende wijzen, waarop de

rozen hier vermenigvuldigd worden : door tjankok (marcat), stek

of oculatie.

De beide eerste methoden hebben met elkander gemeen, dat

men een tak of een takje tracht te doen wortelen; het onder-

scheid is, dat de tjankok reeds wortels vormt als hij nog aan den

stam zit, terwijl de stek eerst wortels krijgt, nadat hij van do

moederplant afgenomen is. Bij het ociileeren plaatst men een

deel van de te vermeerderen plant, meestal een knop of een oog, op

eene andere plant in dier voege, dat beide samengroeien ; hierbij

profiteert de eerste van het wortelgestel van de tweede.

De eerste wijze van vermenigvuldiging wordt hier het meest in

toepassing gebracht en heeft ook veel voor ; iedere inlander kan

een tjankok zetten, en indien hij het in een tijd doet, dat het veel

regent en er eene vochtige atmosfeer heerscht, kan de tjankok

in een paar weken wortels vormen. Bij stekken duurt het

maanden, voor men zulk eene forsche plant heeft.

Men moet voor den tjankok geen ouden tak nemen ; een

jonge, goed groeiende tak, die al wat houtig is, slaagt het beste.

De te tjankokken tak wordt geringd, d. i. over eene opper-

vlakte van 2 a 3 cM. van den bast ontdaan, vervolgens bindt

men onder de gemaakte wonde klappervezel, vult deze met

vochtige aarde, sluit de wond hiermede en bindt de vezel boven

-deze weer vast. De eenige zorg, die de tjankok nu vereischt,

is dat hij niet uitdroogt; behoorlijk vochtig gehouden duurt

het niet lang, of de worteltopjes komen door de vezel. Zoodra

hier maar iets van te bespeuren is, moet de tjankok onmid-

dellijk afgesneden en geplant worden, want zoodra het wortel-

puntje aan de zonnestralen of aan heete, droge lucht blootgesteld

wordt, sterft het af.
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De inlandsolie ruinlieden maken gewoonlijk de tjankokken

re ii;root: dit is niet alleen niet noodig maar ook nadeelig,

want het dunrt zooveel te langer, eer de worteltjes er door

komen. Kleine tjankokken, waaromheen men, om het uit-

drogen te beletten, een pisangblad of beter nog een stuk van

de bloemscheede van den pisang bindt, slagen het beste; een

goede maatregel om den tjankok voortdurend vochtig te houden,

is een bamboestengel gevuld met water er boven te hangen,

in de bamboe maakt men een klein gaatje, waardoor het water

drop voor drop op den tjankok komt.

Er zijn echter voor den aanleg van groote vakken eener

zelfde rozensoort, een zoo aanzienlijk aantal planten noodig,

dat het tjankokken niet meer voldoende is, daar men van ééne

plant er slechts een gering aantal kan maken. In dit geval

is het beter de plant door stekken ro vermeerderen: als een takje

slechts drie oogeii heeft is het groot genoeg, zoodat van eeue

])lant een groot aantal stekken te nemen zijn.

Enkele rozen laten zich gemakkelijk stekken ; het is soms vol-

doende groote, stevige, hontige takken in den grond te steken, die

onder gunstige omstandigheden spoedig bewortelen; op deze wijze

heb ik wel rozenvakken zien aanleggen. Het gelukt echter niet al-

tjjd en bij sommige soorten nooit; om rozestekken geregeld te doen

slagen, moet ei- veel oplettendheid en zorg aan besteed worden.

Men kan op verschillen<le wijzen rozen stekken, docji ik moet

mij hier bepalen er slechts eenige van te beschrjjven. waarmede

wij hier goede resultaten verkregen hebben.

In de eerste plaats moet men zorgen goede, gezonde stekken te

snijden; de beste zijn van jonge, goed groeiende takken, die toch

reeds ietwat houtig zijn. Stekken, die van een tak gescheurd en

met een technischen term „stekken met een hieltje" genoemd

worden, zijn de beste. Het is echter niet strikt noodzakeljjk, ze

zoo af te scheuren ; wij zouden anders van lange rakken geen

stekken kunnen maken; andere stekken, mits met een scherp

mes onder een oog afgesneden, zijn ook goed. Zooals ik boven

reeds zeide, stekken met drie, hoogstens vier oogen zijn vol-

doende, het is zelfs niet aan te bevelen ze langer te nemen.
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De bloemporjes, waarin moii de rozen stekt, niogeu niet te

H-root 74Jn, daar anders een deel der stekken met de voeten

te ver van den rand konicn te staan, waai- de hndit. die

iioodig is voor wortel vorming, niet voldoende toetreden kan. Eene

goede methode is om in den pot. waarin men de stekken wil

planten, het onderstboveii een kleineren |iot te plaatsen en in

de tusschenruimren diei- heide potten, int ze eerst met aarde

gevuld te hebben, ile stekken te plaatsen. Zij komen dan met

de voetjes dicht bij de randen, hetgeen voor de snelle bewor-

teling zeer dienstig is.

De beste grond voor het stekken is zand. Wel bevat zuiver

zand weinig plantenvoedsel, doch znlks komt er hier minder

op aan, daar de stekken zoodra ze beworteld zijn, spoedig

in voedzamer aarde overgebracht worden. Om het uitdrogen

te beletten moeten de stekpotten door eene glazen stolp overdekt

worden. Bodemwarmte bevordert in hooge mate de spoe-

dige beworteliug. Men verkrijgt zulks gemakkelijk door een

gat in den grond te graven en dit met versche paardenmest

te vullen ; indien men in de daarover gespreide aardlaag de

potjes tot aan den rand ingraaft, zal men spoedig bemerken,

dat zij van beneden warm worden. Bij groote vochtigheid van

de atmosfeer, zooals we in den west-moeson nog als eens

hebben, moeten de stolpen er nu en dan afgenomen en de rotte

bladeren en alles wat tot bederf aanleiding kan geven verwij-

derd worden.

Bij eene zoodanige werkwijze zullen na 2 a o weken reeds

eenige stekken beginnen te wortelen. Door voorzichtig het

potje onderstboven te honden en de stekken er uit te nemen,

ziet men welke beworteld zijn en welke niet, de eerste moe-

ten dan ieder in een potje geplant worden, dat met wat voed-

zame maar toch losse aarde gevuld is : uit goed vergane bla-

deren gevormde humus, met een weinig zand vermengd, is eene

geschikte grondsoort. De nog niet bewortelde, gezonde stek-

ken plant men weer bij elkander in de stekpotten, terwijl de

ziekelijke weggeworpen worden. De bewortelde plantjes moe-

ten nu langzamerhand aan de buitenlucht gewoon worden,
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wederom moeten ze met de potjes in de aarde gegraven worden,

daar de aarde in de kleine potjes anders te spoedig zonde uitdrogen.

Verder moeten ze met een beweegbaar atappen dakje bedekt

worden, dat er 's avonds afgenomen en er 's morgens bij zonnig

weder opgelegd wordt, zorg dragende lederen dag de plantjes iets

langer aan de zon bloot te stellen, zoodat na een paar weken

het dakje kan weggelaten worden. Naarmate van den groei

der planten kan men ze langzamerhand in grootere potjes of

in den open grond overbrengen. Dikwijls plant men hier kleine

plantjes dadelijk in groote potten, beter is het zulks geleidelijk

te doen; het plantje groeit in het begin in een kleinen pot

beter. Men lette maar eens op, of niet altijd de meeste wor-

tels langs de poreuze wanden der potten te vinden zijn; zij

kunnen daar het meest van de lucht, die door de wanden dringt,

profiteeren. Door nu eene kleine plant, die nog niet veel

wortels heeft, in een groeten pot te plaatsen, waar de wortels

niet zoo spoedig de wanden kunnen bereiken, doet men haar

geen goed. Het nadeel van kleine potten is het spoedige

uitdrogen bij blootstelling aan de zou, dit moet echter door

ingraving verhinderd worden.

Kan men bij het stekken een groot aantal plantjes van éénc

plant maken, nog grooter wordt dit aantal bij het oculeeren,

want heeft men bij een stek een takje met drie of vier oogen

noodig, voor het oculeeren kan men met één oog volstaan.

Behalve dat het oculeeren van rozen nuttig is om er spoedig

een groot aantal exemplaren van te verlo-ijgen, zijn er nog

andere redenen, waarom deze vermeerderingswijze aan te beve-

len is. Men krijgt er spoedig eene sterke, bloeibare plant door,

en het gaat in ons klimaat zoo goed, dat het niets zeldzaams

is, als eene oculatie van een paar maanden oud reeds bloeit.

Het is hier niet de plaats het oculeeren, enten en dergelijke

vermeerderings-methodos uitvoerig te beschrijven ; in verschil-

lende werken over tuiid^ouw kan men die vinden, o.a. in het

werkje van Charles Baltet „L'art de greffer, Paris, Victor Mas-

son et Fils", van T. Ottolander „Het enten van vruchtboomen

en heesters" en in andere.
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Slechts deze korte bcsclirjjviug : het oculeoren is eene een-

voudige operatie, die bij eeiiig-c oefening iedereen spoedig kan

leereu; liet eenige gereedschap, dat er bij noodig is, is een

scherp mesje, liefst een z. g. oculeermesje en wat zacht band.

Verder is er noodig een onderstam waarop men oculeeren wil

en een takje, waarvan de oculatie afgenomen wordt. Een eerste

vereischte is, dat in beide deelen een krachtige groei, een krach-

tige sapstroom aanwezig is, want bij beide moet het hout

van de schors gescheiden worden ;
gaat zulks met moeite,

dan kan men nkt oculeeren. Van het takje snijdt men nu

een oogje met wat bast en hout af, zorgende, dat de bladsteel

er aan blijft, daar deze als handvatsel dient bij de verdere

operatie; het hout, dat er in blijft, wordt weggenomen; daarna

maakt, men eene T-vormige snede in den onderstam, licht voor-

zichtig den bast op en schuift de oculatie tusschen den bast en

het hout, eindeljjk wordt de wond zorgvuldig met een bandje

omwonden, waarbij het oogje echter niet gedekt mag worden door

den baud. Valt een paar dagen na de oculatie het bladsteeltje

af, dan is zulks een goed teeken ; verdroogt dit echter op de

oculatie, dan is het een bewijs, dat de operatie mislukt is.

Bij eenige oefening bemerkt men al spoedig, welke takken

van eene plant geschikt zijn voor de operatie; men neme zoo

mogelijk de oculatie van bloemrijke takken, daar zij deze eigen-

schap waarschijnlijk wel op de nieuwe plant over zullen brengen.

De bedoeling bij het oculeeren kan eenvoudig deze zijn, dat

men b. v. eene nieuwe, fraaie roos heeft en daarvan spoedig een

aantal bloeibare planten wenscht te bezitten. In dit geval

doet men het best laag bij den grond te oculeeren; indien

de geslaagde planten dan later uitgeplant worden, kan men ze

wat" dieper in den grond plaatsen, de oculatie kan dan zelf

wortel maken, zoodat men op den duur toch z. g. wortelechte

rozen krijgt.

Is echter het doel ^tamroze» te kweeken, dan komen er

weer andere factoren ter sprake. Ik moet beginnen te erken-

nen, dat ik nog zelden goed gekweekte stamrozen in Indië zag.

lu de 9e aflevering van den eersten jaargang van dit tijd-
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schrift gaf ik een opstel over stamrozen. Ik beu verplicht

daar naar te verwijzen en hier slechts in het kort deze zaak te be-

spreken. De eischen, die men aan eene stamroos mag stellen,

zijn een tamelijk stevige, rechte stam en eene symetrische, dichte

kroon. Hoe weinig stamrozen voldoen in Indië aan deze beide

eischen I Het ligt ook in den aard der zaak ; de rozen groeien

in ons tropisch klimaat veel sneller en veel langer, het is vrij

lastig ze kort en dicht te houden; bij variëteiten, die buiten-

gewoon welig groeien, is het beter geen pogingen te doen ze

op stam te kweeken, het zou toch op mislukking uitloopen.

De eenige mogelijkheid om tamelijke stamrozen te kweekeu

is nauwkeurig de variëteiten uit te zoekeu, die er voor ge-

schikt zijn en die zijn zwakke groeisters en milde bloeisters.

Over den invloed, dien de stam op de oculatie uitoefeut, is

al veel geschreven. Wat wij er in Indië van hebben kunnen

waarnemen komt op het volgende neer. Er is een roosje dat

ik in 1869 al op verschillende plaatsen in Indië vond, het is

een theeroosje, dat hier bekend stond onder den naam van

Flava, ook wel van Harri^sonü -^ de naam is niet juist, maar

iedere Indische rozenliefhebber kent haar onder dien naam.

Dit roosje nu groeit van stek of tjankok meestal zwak en pro-

duceert geen groote bloemen, oculeer haar nu op een krachtigen

stam van Somhreuil of een anderen en zie, er komt veel meer

groei in, ook de bloemen ontwikkelen zich beter. Zulks is het

geval met de meeste zwak groeiende rozen, men zoeke deze

dan ook uit, om als stamroos te kweeken. Voor onderstam

nemen we dikke, rechte takken van krachtig groeiende rozen,

zooals Soinhreuil^ sommige Noisetfen enz.

De meeste rozen worden hier in potten gekweekt, maar ik kan

niet zeggen, dat deze kweekwijze een gunstigen invloed op de

meeste planten uitoefent. Hoewel het waar is, dat men aan

eene plant in een pot meer zorg kan besteden en haar daardoor

beter kan kweeken dan een in den vrijen grond, zijn de planten

heel dikwijls alles behalve fraai. Ze zijn veelal lang; de kale

rozenstengels zijn slechts van boven voorzien van bladeren en

bloemen, en ze zijn slecht gekweekt.
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De voornaamste oorzaak waarom <le rozen ov liicr dikwijls

zoo onbevallig uitzien, is het in het geheel niet, of het

onoordeelkundig snoeien. Het zal hier wel niet gezegd behoeven

te worden, dat men door snoeien alléén geen goede planten

krijgt, een eerste vereischte is een flinke groei, maar ki'achtig

groeiende rozen kan men door snoeiing een behoorlijken vorm

geven. Schrale, arme exemplaren snoeic men zooveel men

wil, het zal niet veel lielpen.

Wij moeten daarom eerst de middelen bespreken, die kunnen

dienen om er dien groei in te krijgen. Ongetwijfeld geven

rozen in den vrijen grond gekweekt meer voldoening en zijn

gemakkelijker te onderhouden.

Zoo zullen we om een vak rozen in den vrijen grond uit te

planten, dit vak drie a vier voet moeten uitgraven, vervolgens

op den bodem eene laag groote kalisteenen leggen, hierover eene

dikke laag zand en eindelijk een gedeelte van den uitgegraven

grond vermengd met humus, uit geheel vergane bladeren en

wat oude koe- of buffelmest bestaande, er weer in brengen.

De steenen en het zand dienen voor de drainage, de meeste

planten groeien beter in goed gedraineerden grond en met de rozen

is zulks in hooge mate het geval. Op zulk een geprepareerd

vak uitgeplaut, kan men er veel van verwachten, er komt een

betere groei in, en talrijke, fraai ontwikkelde rozen zullen zich

weldra aan de planten vertoonen.

Uit den bovengrond moet alles, wat maar eenigszins de witte

mieren kan lokken, zorgvuldig verwijderd worden, stroo, stukjes

hout en dergelijke mogen er niet in voorkomen. Wat versche

mest zou anders niet kwaad zijn, wij moeten echter alles ver-

mijden, wat aanleiding kan geven tot deze rozenplaag.

Legio is het aantal middelen, dat wordt aangeprezen om de

rozen tegen de witte mieren te beveiligen ; een afdoend middel

is mij echter nog niet bekend, ofschoon ik er vele beproefd

heb. Het is eene troost, dat de mieren hoogst zelden gezonde,

krachtig groeiende exemplaren aantasten, het meest hebben de

jonge rozenplantjes kort na het overbrengen in den vollen grond

er van te lijden. En juist in den regenmoesson, den besten
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tijd voor hor iiitplanten. werken de witte mieren het meest in

den bovengrond: in den drogen moesson merkt men er veel

minder van.

Hoe dikwijls liet ik een rozenplantje in den vollen grond

overbrengen, dat na een paar dagen kwijnde en afstierf; bij

onderzoek bleek het dan door de witte mieren te zijn afgeknaagd.

Beseliouwen we oen dergelijk plantje nauwkeurig, dan zien we
hoe, in tegenstelling mot hetgeen gewoonlijk beweerd wordt, de

wortels ongeschonden zijn, maar dat van het stammetje de schors

juist onder den grond is afgeknaagd, soms hebben ze het hout

en vooral het merg ook aangetast, maar lang niet altijd, want

niet zelden gelukte het mjj zulke afgeknaagde plantjes weer

aan den groei te krijgen.

De plaats, waar de witte mier de plantjes aantast is dus

even onder den bodem, juist boven het punt waar de wortels

ontspringen
;
planten we nu de roos op eene behoorlijke diepte,

verwijderen we daarna den grond om het stammetje, zoodat het

bovenste gedeelte der worteltjes bijna zichtbaar wordt, dan

komen de witte mieren er niet aan. Zij werken niet in het

licht, en zullen, indien zij het voornemen hebben het toch aan

te tasten, er eerst wat grond tegen aan brengen, on zulks verraadt

hen terstond en stelt ons in staat de plant te helpen : het is toch

eene dringende noodzakelijkheid een paar maal daags naar do

pas uitgoplanto rozen te gaan zien. Ook het planten van de roos

in rivierzand is nuttig ; zoolang het zand droog is, kan de mier

er moeieljjk in werken: lioutasch en roet helpen ook wel, al

is liet niet altijd afdoende.

Er zijn natuurlijk stukken grond, die zóó vol witte mieren

zitten, dat er weinig mede aan te vangen is. De mieren geven

echter ook de voorkeur aan sommige rozen ; dat hunne keus niet

de slechtste is bewijst haar voorkeur voor La France, die zij al

bijzonder lekker vinden, terwijl zij andere rozen, zooals onze

(pseudo-J General Shernian, niet zoo spoedig aantasten.

Om verschillende redenen verkiezen verscheidene liefhebbers

hunne rozen in potten te planten; in de meeste gevallen zijn

deze niet dienstig het erf of den tuin te versieren, (xewoonlijk
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ziet men allerlei bloempotten, niet slechts van verschillende

grootte maar ook van verschillenden vorm, afgewisseld door

dikwijls bont geverfde petroleumblikken, door (dkaar staan.

Eene dergelijke rangschikking is gelieel in strijd met den

goeden smaak. Wil men potten gebrniken, men gebruike er

dan, die een fraaien vorm hebben en plaatse ze zoover van elkaar,

dat het gazon er niet door ontsierd wordt.

De potten, waarin men de rozen plant, mogen niet te klein

en moeten goed gedraineerd zijn: door eene dikke laag scherven

waarboven eene laag zand of houtskool bereikt met dit doel. De

aarde in de potten moet veel meer voedende bestanddeelen

bevatten dan die voor de rozen in den vollen grond, omdat de

planten zich hier in eene betrekkelijk kleine ruimte moeten

behelpen. Meestal neemt men liiervoor 2 deelen vergane

bladaarde, 2 deelen oude mest, 1 deel gewone tuinaarde en

1 deel zand, alles behoorlijk fijn gemaakt en goed vermengd.

Bij het planten der roos in den pot moet er op gelet worden,

dat deze goed met aarde gevuld en wat stevig aangedrukt

wordt, opdat de pot niet na eenige begietingen slechts gedeelte-

lijk gevuld is. De planten krijgen dan bij zware regens en bij

ruwe begietingen te veel water, dat niet spoedig genoeg ver-

wijderd kan worden en de plant ziek maakt. Men zorge den

pot bijna vol aarde te houden.

Door de regens, maar nog meer door het begieten, vormt er

zich langzamerhand eene tamelijk harde aardkorst boven op

de potten; deze moet verwijderd worden, want de wortels hebben

lucht noodig, en de gemakkelijke doorstraling der lucht wordt

door genoemde korst belemmerd; het is bijgevolg gewenscht

den bovengrond gedurig los te wroeten. Ditzelfde, ofschoon in

veel geringere mate, is op den bovengrond van rozenvakken

van toepassing.

Daar de rozen hier nagenoeg het geheele jaar door groeien

en bloeien, is het noodig voor goede bemesting te zorgen. Wij

bemesten de rozen hier om de drie a vier maanden ; eens in

't jaar, in het begin van den Oost-moesson, brengen we eene laag

van 5 a 8 cM. vergane bladaarde over de rozenvakken, dit dient
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behalve voor mest ook om liet te sterke uitdrogen tegen te gaau.

Voor het overige gebruiken wij de mest, die we maar krijgen kun-

nen, mogelijk is de eene mestspecie voor rozen beter dan de

andere. Vergelijkende bemestingsproeven zjjn hier met rozen nog

niet genomen; ook kunstmest kun misschien van nut zijn.

Bij het gebruiken van de verschillende mestspecie» mag
evenwel niet vergeten worden, dat alles wat aanleiding kan geven

om de witte mieren te lokken niet in de nabij lieid der rozen

gebracht mag worden.

Voor rozen in potten is het iiier proefondervindelijk geble-

ken, dat versche paardenmest uitstekend werkt. Een paar jaar

geleden bewonderde ik eene bjjzonder mooie collectie rozen te

Batavia en dat nog wel in den Oost-moesson. De rozen hadden

flinke bloemen en waren ruim voorzien van donker groen blad ;de

eigenaar vertelde mij. dat hjj gedurig, b.v. eens in de maand, wat

versche paardenmest bij den grond in de potten deed. Ofschoon

ik er in het begin wat huiverig voor was, beproefde ik het hier

ook; zoodra de aarde in de potten wat begint weg te zakken,

w^ordt wat versche j)aardenmest fijn gemaakt en met een weinig

aarde vermengd in den put gedaan. Heeft men reden te ver-

onderstellen, dat de aanle in de potten minder goed is, dan neemt

men een deel van di^n bovengrond weg en geeft daarvoor het

genoemde mengsel in de plaats.

Minstens eens in het jaar moet de roos uit den pot genomen

worden; de aarde onder in den pot zoude anders te hard en het

water niet snel genoeg afgevoerd kunnen worden ; bij die gelegen-

lii'id ni(jer de pol zoowel in als uitwendig goed afgewasschen

worden.

Zoodra de planten grooter worden, groeien ze in kuipjes beter

dan in |»otten: het beste is zulks in den Oost-moesson waar te

nemen. De reden hiervan zal wol zijn, dat de w'anden der potten?

als zij den geheelen dag in de zon staan, warm worden, en dat

daardoor de wortels, die liefst tegen deze wanden aangroeien,

lijden ; hout wordt niet zoo warm en bijgevolg droogt de aarde

in de kuipjes niet zoo spoedig uit.

Kr is nog eeu factor, die bij de kweekiug der rozen zwaar weegt,
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dat is de plaats. De rozen verlangen de volle zon, schaduw

werkt nadeelig, vooral de vroege ochtendzon missen zij noode,

en onder boomen tieren ze in het geheel niet. Gewenscht is

dus eene opene, vrjjo plaats, als 't kan ietwat beschut tegen

schrale winden.

Ten slotte nog een en ander over het snoeien. Lang niet

alle variëteiten kan men in denzelfden vorm snoeien; er zijn rozen

die hoog opschieten alvorens te bloeien, andere groeien van

zelf lager en maken meer takken. Sommige soorten worden het

fraaist als zij weinig gesnoeid worden en wild doorgroeien, zoo-

als somminge Thee- en Noisette-rozeu. Dergelijke wild groeiende

rozen voldoen goed als men ze langs fijn latwerk bindt, dan

kunnen zij naar hartelust doorgroeien, ze geven dan een grooter

aantal bloemen dan de gesnoeide. Maréchal Niel^ Cloth of

Gohf, Clémeiif Nahonnauf/, Gloire r/e Dyon^ America^ Aimée

Vihert. Caroline Marniesse, Lamwqiu^ Bert- (Poi\ Bonquef (Por

kunnen op deze wijze behandeld worden.

Bij het snoeien van sierheesters gaat men van twee verschil-

lende standpunten uit. In het geval dat het in hoofdzaak om het

blad te doen is, snoeit men om een fraaien vorm te krijgen; een

geregelde kroonboom, eene pyramide of zoo iets is dan het doel.

Bij de rozen komen echter in de eerste plaats de bloemen in aan-

merking en pas in de tweede plaats de vorm.

Om in Indië de rozen goed te snoeien, is er veel oplettendheid

en overleg uoodig. In Europa gaat het gemakkelijker; daar

snoeit men in het voor- soms ook wel in het najaar in eens zeer

kort en wel meestal in eens in den gewenschten vorm; er schieten

dan in "t voorjaar een aantal jonge takken vlak bij den grond uit

;

daar dit jaariijks geschiedt, verjongt de plant zich als het ware

ieder jaar. Hier echter, waar nooit stilstand in groei is, waar de

rozen nagenoeg altijd doorgroeien, wordt het moeielijker, en ik

ben tot de conclusie gekomen, dat de eenige manier om de rozen

liier onder het mes te houden is, zulks geleidelijk te doen.

Xuttig is het voor de rozen, de uitgebloeide bloemen spoedig

weg te snijden, bij deze operatie ga men iets verder en snijde

den tak voor zoover noodig tegelijkertijd af. Dit afsnijden kan
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in den regel dicht bij den voet plaats vinden, altijd kort boven

een oog, daar er anders doode takstompjes ontstaan. Gewoonlijk

zal de bladknop, die het dichtst onder de snede komt, zich het

snelste en het krachtigste ontwikkelen. Door deze eigenschap

heeft men het eenigszins in zijne macht een nieuwen tak te doen

ontstaan waar men wil; daar het bijna altijd wenschelijk is, dat

deze aan den buitenkant der plant ontstaat, zoo zorge men den

tak altijd boven een oog, dat in gewenschte richting staat, af

te snijden.

De takken, die naar den binnenkant groeien, worden meestal

weg gesneden, omdat zij aan do plant een onregelmatig uiterlijk

geven; verder snijde men alle te dunne, zwakke takjes weg, zij

belemmeren den groei der sterkere takken die bloemen kunnen

produceeren, zij zelve brengen niets voort of in het gunstigste

geval onvolmaakte bloemen ; verder dient al het doode of zieke

hout weggenomen te worden.

Ik zou het snoeien der rozen in den volgenden korten zin

kunnen samenvatten: Men zorge dat de plant een zoo symetrisch

mogelijken vorm krijgt, en verder snoeie men doode, zieke en uit-

gebloeide takken zoodanig weg, dat er voortdurend, liefst kort bij

den grond, nieuwe, krachtige, jonge ontstaan.

W.



VEREDELING VAN SUIKERRIET.

(Antwoord aan C. C. M. H.)

In de 10"^ aflevering- van den S*"* jaargang van dit tijdschrift

komt eene opstel voor van C. C. M. H., dat onder bovenstaand

opschrift eene kritiek bevat op eenige volzinnen, door mij in

een artikel over „Vegetatieve vermenigvuldiging van beetwor-

tels" (Teijsmannia III, Att. 6 en 7) neergeschreven.

In hoofdzaak komt de zaak hierop neer, dat de schrijver

vraagt: Waarom eerst de resultaten van het zaaien van riet

afgewacht en niet liever direct eene teeltkeus toegepast op het

riet, dat door bibit, dus langs vegetatieven weg Avordt voort-

geplant ?

Ik zou kunnen volstaan met den schrijver te wijzen op het

artikel van den lieer Moquette in ditzelfde tijdschrift verschenen

(Afl. 9) waaruit blijkt, dat het zaaien van riet op groote schaal

wel degelijk mogelijk is, terwijl ik er aan kan toevoegen, dat ik

kort geleden, bij een bezoek aan den heer Moquette, mij van

de buitengewoon groote variabiliteit van zijn zaailingen kon

overtuigen. Maar ik wil C. C. M. H. eenigszius uitvoeriger

antwoorden, zonder daarom eene verhandeling te schrijven over

variabiliteit en erfelijkheid.

Wanneer men door uitzaaiing planten verkrijgt, die in

eigenschappen afwijken van de moederplant waarvan het zaad

gewonnen was, spreekt men van eene zaadvariatie. Wanneer

een knop van eene plant uitloopt tot eene spruit, die in eigen-

schappen afwijkt van de overige spruiten van deze plant, spreekt

men van eene knopvariatie; is vegetatieve vermenigvuldiging bij

zulke planten mogelijk, dan kan deze knopvariatie als afzon-

derlijk afwijkend individu voortgekweekt worden. Nu is er
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een groot verschil in de menigvuldigheid van het voorkomen

van deze twee groepen van variaties. Zaadvariaties vindt men
betrekkelijk (ik druk op dit woord betrekkelijk, want 1°/^

voor eene bepaalde soort in een bepaalde streek is al zeer veel)

dikwijls, knopvariaties zijn uiterst zeldzaam. Daar staat wel

tegenover, dat eene zaadvariatie gewoonlijk niet zoo heel veel

van de moederplant verschilt, terwijl knopvariaties dikwijls

sterkere afwijkingen vertoonen.

De moeilijkheden, verbonden aan het verkrjjgen van eene

nieuwe variëteit door knopvariatie, zijn echter zoo groot, dat

men in Europa nog steeds — al meent ook C. C. M. H. het

tegenovergestelde — voor het kweeken van nieuwe rassen uit-

gaat van zaadvariaties. Maar juist wegens het zeldzame voor-

komen van knopvariaties vermenigvuldigt men een nieuw ras

liefst langs vegetatieven weg, om de kans op terugslag zoo

gering mogelijk te maken. Zoo is het b. v. bij vruchtboomen :

deze worden, waar het geldt een bestaand of pas verkregen

ras voort te planten, langs vegetatieven weg (door enten) ver-

menigvuldigd : is het echter te doen om een nieuw ras te

maken, dan zaait men ze uit. Wel zijn er enkele bepaalde

variëteiten, die men bijna uitsluitend door knopvariatie ver-

krijgt, zooals b. v. planten met bonte (gevarieerde) bladeren,

daar deze vorm van afwjjking zieli liet liefst op die wijze

openbaart, maar dit blijven uitzonderingen. Uok bij het sui-

kerriet treden bontbladerige knopvariaties nogal eens op, evenzoo

ook wel eens dergelijke variaties met gestreepten stengel, maar

andere afwijkingen ziet men in gewone, uit bibit verkregen

aanplantingen gewoonlijk niet.

Het bovenstaande op het suikerriet toepassonde, zal men dus

rer veredeling den volgenden weg moeten inslaan :
1° Zaaiproeven,

en lukt het dan door zaadvariatie eene betere variëteit te

verkrijgen, dan deze verder vegetatief voortplanten (kruising,

door C. C. M. 11. genoemd is niet zeer aan te bevelen, ik verwijs

den schrijver hiervoor naar een artikel, dat ik in ditzelfde

tijdschrift (111, AH. ö) heb geschreven over llinipau "s bastaar-

deeringsproeven^ ; 2^ Wanneer het zaaien van riet op groote
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schaal niet mogelijk is — maar de heer Moquette heeft met

schitterend succes het tegendeel bewezen — dan trachte men

knopvariaties van het suikerriet voor de veredeling te ge-

bruiken. C. C. M. II. wil dezen weg op, maar spreekt hierbij

alleen over suikergehalte, ik wil eens aannemen, dat wij

op andere eigenschappen niet behoeven te letten, dan kan

men nu twee wegen inslaan. Vooreerst kan men in een riet-

tuin alle op het oog afwijkende exemplaren uitzoeken in

de veronderstelling, dat met verschil 'm uirwendige kenmer-

ken ook wel verschil in suikergehalte zal gepaard gaan, — oj)

deze wijze heeft o. a. de lieer Moquette van het gewone don-

kerpaarse Cheribonriot lior witte Toelanganriet verkregen —
of wel men gaat systematiscli te werk en onderzoekt eiken

rietstoel op eene bepaalde oppervlakte van den grond. Dit is

nu de wijze, waarop C. C. M. H. te werk wil gaan, maar hjj

stelt zich die zaak wel een beetje te gemakkelijk voor. Vooreerst

moet men rekenschap houden met den bodem van Java, die

meestal zelfs op kleine uitgeistrektheden tamelijk veel verschilt,

en het is voldoende bekend, dat de liodem van groeten invloed

is op het suikergehalte van het riet. Zulke verschillen, door

uitwendige invloeden teweeggebracht, moet men trachten te elimi-

neeren, en dit zal alleen eenigszins mogelijk zijn door alle stengels

van een stoel te onderzoeken. Let men er daarbij op, dat alle

stekken even rijp zijn — ook dit is niet gemakkelijk, en met

deze opmerking meen ik ook de meening van C C. M. H.

weerlegd te hebben, dat liet onderzoek gedurende 4 maanden

zal kunnen plaats liebben — en vindt men dan eens, b. v. op

lUOOU onderzochte stoelen, een enkelen, waarbij één stok met een

zeer hoog suikergehalte, dan kan van dezen stengel bibit worden

genomen, en zal men op deze wijze eene suikerrijkere variëteit

kunnen verkrijgen. Maar dit onderzoek is zeer tijdroovend;

het gaat maar niet zoo gemakkelijk als bij beetwortels, waar

eenvoudig een stukje uit de biet kan worden gesneden en

onderzocht. Bij het suikerriet is geen vaste plaats aan te wijzen,

waar een gemiddeld monster uit den stengel kan genomen

worden, zoodat men deze in zijn geheel zal moeten onderzoe-

IV. O
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ken, wat het onderzoek uariuivlijk aanmerkelijk veel moeilijker

maakt. In elk geval zal men dan de bescliikking moeten

hebben over een laboratorinm met een groot aantal polariseerende

chemici, zoodat het onderzoek niet op eene fabriek zal kunnen

plaats hebben. Ieder werkelijk bevoegde fabrikant zal daaren-

boven natunrlijk zijn fabriatieclief — waartoe toch altijd dat Fran-

sehe „chef de fabrication" y — niet kunnen missen; die het nut

van zulk een fabricatiechef voor eene fabriek in twijfel trekken,

kunnen bezwaarlijk als desbevoegden worden aangemerkt, tenzij

de bedoeling was, dat onbekwame sclieikundigen van niet veel

nut zijn, en dat laatste zal wel iedereen toegeven.

Resumeerende, kan ik dus C. C. M. ïï. niet toegeven, dat

men bij het suikerriet op eene andere wijze te werk moet gaan

dan in Europa bij veredeling van planten gebruikelijk is, d. w. z.

door uitzaaiing trachten nieuwe en betere variëteiten te ver-

krijgen en deze verder door stekken vermenigvuldigen, vooral

niet sedert de belangrijke proeven door den heer Moquette te

Toelangan genomen. Wanneer men echter anders te werk zou

willen gaan en door knopvariatie eene betere variëteit zou willen

verkrijgen, dan zou dit zeker niet aan eene fabriek kunnen

geschieden, maar daarvoor eene uitgebreide inrichting met tal

van scheikundigen moeten worden opgericht.

F. A. F. C. Went.
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Een ieder, die uit Europa komende, in Indië aan wal stapt en

langs de Europeesche wijken wandelt of rijdt, valt het op, dat

men hier zeer veel aan bloemen en bloemversiering doet. ledere

tuin, ieder huis, hetzij in voor- of achtergalerij, getuigt hoezeer

de dames (en soms ook de heeren) in Indië eene liefhebberij

bezitten in het kweeken en onderhouden der kinderen van Flora en

dikwijls met een schitterend succes, deels toe te schrijven aan het

goede klimaat, deels aan de goede zorgen. Ja, voor enkele plan-

ten, die betrekkelijk hier nog goed slagen, mag men dit gunstige

resultaat dikwijls geheel alleen toeschrijven aan de lieve hand,

die haar vertroetelt.

Edoch, evengoed als het opvalt dat er veel aan bloemen wordt

gedaan, zoo moet ieder vreemdeling of opmerker, indien hij door

de gewoonte van steeds iets leelijks te zien, ten laatste niet is

gaan gelooven dat het mooi is, bespeurd hebben dat èn de etiquet-

ten en de bloempotten, zoowel wat vorm als doelmatigheid

betreft, zéér veel te wenschen overlaten.

In het sierlijke en doelmatige naast de meerdere duurzaamheid

van de laatstgenoemde zal wel geen verandering komen, zoo-

lang men afhangt van inlandsch fabrikaat, al mogen de

Depoksche potten, evenals hunne Soerabaia'sche zusteren, op het

stevige en sierlijke eene uitzondering maken. Toch ontbreekt

er nog veel aan, en kunnen ze met de producten der Europeesche

pottenbakkerijen niet geheel wedijveren. Bovendien zijn deze

vaatwerken voor onze bloemen ook niet zeer goedkoop, vooral

niet wanneer boot- of spoorvrachten den inkoopsprijs nog

aanzienlijk verhoogen. Hoe o.ok, zoo zijn toch deze potten verre

van algemeen verspreid, en domineeren de inlandsche, meest

ongelijkvormige, overmatig diepe en wijdbuikigc bloempotten.
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Op het gebied der etiquetten voor bloemen vindt men eene

nog grootere verscheidenheid. Naast de eenvoudige bamboe-

latjes, vindt men er van hout, Avitgeverfd of ook ongeverfd

;

schijnbaar nog mooier worden door de eigenaars di.e etiquetten

gevonden, welke bestaan uit een houten paaltje, waar bovenaan,

is bevestigd een wit geverfd met zwart randje voorzien stuk

blik van alle vormen en afmetingen, waarop de naam der planten

is geschilderd ; ook ziet men hier en daar die stukjes metaal

vervangen door platte, ovale of ronde schelpen. Zijn de beide

eerstgenoemde soorten ondoelmatig, omdat ze spoedig verrotten,

het schrift met potlood er spoedig onleesbaar op wordt, zoodat

men genoodzaakt is den naam met ])enseel en verf er op te gaan

schilderen, zoo zijn de laatstgenoemde eveneens ondoelmatig

juist om het bovenaangehaalde en ontsieren ze m. i. bepaald nog

iederen bloempot en iedere bloem daarin geplant. Ziet men

eene verzameling van potten met deze etiquetten of naam-

borden, dan krijgt men direct den indruk van een kerkhof, en leest

men in gedachten reeds: „ITier rust Madame Moreau" etc.

Lang sukkelde ook ik jnet vele soorten van etiquetten, tot ik

ten laatste mij kon bepalen bij twee soorten, welke ik gaarne voor

belangstellenden wil bcsclii-ijven en liun kan aanraden eene

})roef ermede te nemen.

De eene soort is een aan hot eene uiteinde diclitgesmolten glazen

buisje, aan hetzelfde uiteinde voorzien van een haakje of oogje,

sterk genoeg om door middel van een ijzerdraad dit l)uisje aan

eene plant vasttehechten.

Schuift men nu een stukje carton, beschreven met inkt,

crayon of potlood in dat buisje, en hecht men het aan den binnen-

kant met wat lijm daaraan vast, dan heeft men nette en sierlijke

naamdragers voor zijn bloemen.

Edoch, er is een nadeel aan deze adjirs verbonden n.1. dat door

het felle zonlicht spoedig het schrift verbleekt. Men kan wel

is waar gemakkelijk het cartontje voor een ander verwisselen,

toch bljjft dit een nadeel, hoe klein ook, bestaan.

"t is daarom dat ik de volgende soort, gemaakt van melkwit

glas (nnirmerj prefereer. De lengte dezer etiquetten varieert
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naar s'pl<''nR' van lioi doel, waai'voor ze ^'chrnikt worden, hetzij als

steek- of iiaiii;-('ti(|ncrrt'. De breedte wisselt af tiisschen 2 en 4

cM. en i;'eeft voldoende ruiuite om l'' den naaiu der plant, 2®

plaats van lierkoinst, vindplaats of datum van uitplanting etc.

er op te schrijven. L)e/e a<ljirs zien er keurig- uit ; de randen zijn

bijgeslepen, en regen noch wind maken deze melkwitte staafjes

vuil. Met een gewoon Faberpotlood schrijft men op deze etiquet-

ten, en men kan ze langer dan een jaar ophangen in vollen zon

of regen, zonder dat ook iets van liet schrift zal verbleeken. Voor

het verzamelen van eenige gegevens observeerde ik eene plant

die in een tuin stond, en noteerde op een bovengenoemd marmer-

glazen liang-eti([uette mijne bevindingen. Deze observatie duurde

van 1 Oct. 1891 tot October 1892 dus een vol jaar, en nog is het

schrift zoo duidelijk, als ware het pas geschreven. Ook de steek-

ctiquetten voldeden uitermate goed en zijn van eene even groote

practische waarde als de hang-etiquetten. Wanneer men
hang-etiquetten bezigt, behoeft men voor den aankoop van

het ijzerdraad geen cxtrapost uittetrekken op het budget der

huishouding. ledere ApoUinariswater-, bier- of brandyflesch

levert haar aandeel in ijzerdraad.

Wil men eene gebruikte etiquette weder voor eene andere plant

bezigen, dan kan men zeer gemakkelijk met een spons of lapje,

of zelfs op de schoolkinderenmanier, met de tong, het etiquette

bevochtigen en ontdoen van het potloodopschrift ; 't is dan geheel

als nieuw.

Marmerglas kan men wel breken dus ook de etiquetten, maar

gewoonlijkt breekt men uit louter plezier zijn tuin niet af en

evenmin dus ook zijn etiquetten in stukken.

In 't kort : deze wit marmerglazen etiquetten (steek- en hang-)

voldoen uitstekend. Ze zijn zindelijk, worden niet door mieren

of zwammen aangetast en zijn gemakkelijk te beschrijven en

weder te vernieuwen. Bovendien maken ze een aardig effect en

steken goed af tegen een zwarten grond.

Deze etiquetten ontving ik rechtstreeks van den fabrikant, den

Heer Anton N. Bouvy, Heerengracht 625, Amsterdam.

De prijs per lOÜ stuks varieert naar gelang der dikte en lengte
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tusschen f 2 on f 1'3. Do grootste ziju meer voor })erken, of

voor bijzonder grootc tonnen.

Moge het bespreken dezer etiquettcu velen aangenaam zijn

geweest, en deze nnttige, doelmatige, nette adjirs spoedig allo

uithangbordachtige, plantontsierende, smakolooze adjirs ot' palen

of hoe men ze noemen wil, verdringen.

K.

Juist had ik het bovenstaande geschreven, toen ik in .S'r>^/y>^r-

rire»i> van 4 Nov. jl. een opstel over deze etiquetten las, het-

welk eindigt met de woorden

:

„Het geldt hier iets nieuws, dat zich tevens door buitengewone

„netheid onderscheidt en naar liet zich laat aanzien even bruik-

„baar en doelmatig als duurzaam is".

Ik ben dus niet de eenige, die ze praktisch vond en er mede

ingenomen is.



NEPENTHES.

Het geslacht Nepenihes^ de bekende bokerplant, is uit

Zuid-Oost-Azië en wel voornamelijk uit onze Oost-Indische

bezittingen afkomstig; hoewel in de bergwouden van Java niet

zeldzaam, komen toch de fraaiste soorten van Sumatra, Banka,

Borneo, Celebes en van de Philippijnen,

Volgens Wittstein zoude de naam Nepenthes afgeleid zijn

uit het Grieksch en beteekenen „zoetheid zonder smart", eene

benaming, die Homerus aan eene stof uit het plantenrijk gaf,

die in staat was alle treurigheid en ellende te lenigen en te doen

vergeten. Deze stof was afkomstig uit Egypte, men meende

dat er de in het oosten uit de hennep bereide haschis door

verstaan moest worden, anderen beweren dat de opium bedoeld

werd. Hoe het ook zij, men gaf de Nepenthes dezen naam,

omdat aan het einde der bladeren eene urn of beker groeit,

die van een hermetisch sluitend deksel voorzien, met zuiver

water gevuld, aan den dorstigen reiziger een verfrisschenden,

opwekkenden drank aanbood, die hem de doorgestane ver-

moeienissen deed vergeten en nieuwe krachten gaf.

Op zijn minst genomen zijn dergelijke verhalen zeer over-

dreven, afgezien van het feit, dat 'de bekers, zoodra zij eene

zekere grootte bereikt hebben, zich openen en krachtig door-

groeien, terwijl het deksel in groei achterblijft, zoodat er van

geen sluiting meer sprake kan zijn en het water in die open

bekers alles behalve frisch is.

De Nepeyithes groeit in koele, vochtige streken, waar geen

gebrek aan frisch water is.

Over de Nepenthes als insecten-etende plant is reeds zooveel

geschreven, dat we deze eigenschap hier gerust stilzwijgend

voorbij kunnen gaan; behalve dat, zijn het merkwaardige



— 88 —

planten, dip door de oiu,-(Mi;iiirdi,<;-c vonuiMi en de fraaie kleuren

der bekers tot de meesr gezochte sierplanten beginnen te behooren.

Wij Jiebben hier weer een schitterend voorbeeld, hoever de

kunst het in de plantencultuur gebracht heeft. Planten, die in het

wihl somtijds tot vrij hooge klimsters opgroeien, worden in Enropa

in mandjes gekweekt, waarvan de talrijke bekers afhangen. Op

de laatstgehouden tentoonstelling te Londen, exposeerde de

firma Yeitch en Co. een pracht-exemplaar van Nepenthes liaf-

fteskuia^ dat slechts een paar voet hoog was, maar waarvan aan

de lange bladstelen een vijftigtal fraai gekleurde, groote bekers

afhingen. Genoemde firma heeft de grootste collectie, ze

worden daar bij honderden gekweekt ; men ziet er niet slechts

tal van jonge planten uit stek, maar ook talrijke zaailingen in

verschillende stadieën van ontwikkeling. Daar het geslacht

Nepenthes tweehuizig is, d. i. dat de mannelijke en vrouwelijke

bloemen op verschillende planten voorkomen, bestaat er ruim-

schoots gelegenheid tot kruising, waarvan, getuige de vele

hybriden en variëteiten, een praktisch gebruik gemaakt wordt.

In Xederland bezit de Leidsche Hortus een aantal soorten

en variëteiten in prachtexemplaren, zij hangen in de z.g. Vic-

toria-kas in mandjes dicht bij het glas; men zegt, dat deze collectie

de fraaiste is na die van Yeitch.

Indien men ziet, hoc eenvoudig de cultuur der Nepen f lies in de

serres in Europa is, baart het verwondering, dat wij er inindië nog

zoo bitter weinig succes mede hebben, en moet ieder liefhebber van

planten wel lust gevoelen er zijne krachten op te beproeven. Zoo-

dra we echter trachten wat van de Europeesche kweekers te leeren,

stuiten we al spoedig op allerlei moeiel ij klieden, want wij kunnen

met den besten wil liuniu^ voorschriften niet volgen. Er zijn omstan-

digheden, zooals temperatuur, vochtigheids-gehalte der lucht enz.,

«lic de Europesche kweeker in zjjue kassen naar willekeur ten

behoeve der planten kan regelen, die echter bijna geheel aan den

invloed van den Indischen kweeker ontsnappen. Dit bezwaar is

ons grootste struikelblok ; daarom kunnen we ^i^en Orchideeëfi^

geen Nepenthes kweeken, uitgezonderd natuurlijk de soorten, die

in de streek waar wij ze kweeken willen te huis behooren of die er
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dezelfde (ernperatuiir eii vochfiglund cUinlreffen, die op hare

;;-i"oei plaats hcei'sclieii. Zoo iiebbeii I». v. vele planten liehoefte

aan eeiie rustperiode, die zij in de i;,'eiuatig'de luelitstreek in den

winter en in de lieete luelitstreek in het droge jaarg'etijde vinden

;

hoe moeten wij in West-Java, waar de droge en de natte moes-

sons niet zoo streng van elkaar geseheiden zijn, handelen?

In Europa rekent men in 't algemeen eene temperatuur

tusschen 65 en 75^ Fahr. de gunstigste voor de iYé;^>^>'<^Ae6'; geeft

dien warmte-graad eens in de meeste streken van Indië ; zulks is

sleeiits mogelijk in het gebergte, waar dan ook de meeste soorten

in het wild voorkomen. Zoolang de Indische kweeker geen

middelen heeft om genoemde bezwaren te boven te komen, blijft

het onmogelijk dergelijke planten te kweeken. Wij moeten

erkennen, dat niettegenstaande de tuinbouw op Java in de laatste

jaren werkelijk vooruitgegaan is, wij nog niet gelukkig, geweest

zijn in de keuze der middelen om genoemde bezwaren te over-

winnen.

Het is ook geen gemakkelijke zaak; toen ik jaren geleden

mijne eerste proeve van de in Nederland opgedane ervaringen

in Indië in praktijk wilde bi'engen, sloeg ik de plank nog al eens

mis. Zoo meende ik sommige planten, die het wat warm
hadden, te helpen door ze in de schaduw te plaatsen in de

verwachting, dat ze daar beter zouden groeien. Eene dergelijke

proet nam ik o. a. met rozen, voorbijziende dat licht voor den

groei der planten een even groote factor is als warmte; de

uitslag was dan ook bedroevend.

Zooals ik boven zeide, wordt eene temperatuur van tussclien

de 65 en 75° Fahr. voor de Nepenthes voldoende geacht ; velen

beweren, dat de temperatuur gerust wat liooger genomen kan

worden. ïe oordeelen naar de planten in de Victoria-kas te

Leiden, die er krachtig en gezond uitzagen en ook goed groeiden,

en waar het toch gewoonlijk veel warmer is, schijnt deze

Itewering juist te zijn. Er staat echter tegenover, dat onze

•lavaansche Nepent]i€s\ die in de vochtige bergwouden nier

ver beneden de 500U voet voorkomen (op die hoogte zag ik ze

meermalen op de helling van den Gedeh bij Tjibeureum), en daar
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is de temperatuur eerder lager dan liooger. Uit deze feiten leeren

we, dat de temperatuurgrenzen ruim getrokken kunnen worden,

indien de andere omstandigheden voor den groei der Nepenthes

maar gunstig zijn.

Bakjes of mandjes van djatie-houten latten vervaardigd, zoo-

als we die wel voor Orchideeën gebruiken, voldoen voor de

Nepenthes beter dan gewone bloempotten of bakken, omdat in

de mandjes de circulatie der lucht, waaraan de Nepenthes-

wortels veel behoefte schijnen te hebben, gemakkelijker plaats

heeft. Goede peat, zoo vezelachtig mogelijk, waaruit het stof

zorgvuldig verwijderd wordt, vermengd met eeue zelfde hoeveel-

heid sphagnum is het beste mengsel om in te planten ; stukken

houtskool en wat scherven op den bodem van het mandje zijn

dienstig voor de drainage. In Februari worden de plantjes

overgeplant; zoodra de nieuwe groei begint, verhoogt men de

temperatuur, zoodat die 's nachts niet meer onder de 70° Fahr.

komt. Gedurende deze groeiperiode besproeit men de planten

tweemaal daags met lauw regenwater; er moet tevens voor

eenige schaduw gezorgd worden. Zooals men weet, komen de

bekers aan het einde der bladeren en zij zijn het interessantste

gedeelte der plant ; om nu deze organen krachtig te doen ont-

wikkelen, oordeelde men het nuttig uu en dan wat insecten

in de bekers te doen, ten einde door krachtige voeding meerdere

ontwikkeling te krijgen. De ervaring leerde echter spoedig

hoezeer men mistastte ; de bekers gingen veel eerder tot bederf

over dan die aan hun lot overgelaten waren. Eene begieting

met zeer verdunde mest, tijdens den krachtigsten groei in den

zomer, gaf betere resultaten ; meestal wordt koemest, met veel

water verdund, hiervoor aangewend. ?iog eene andere bewer-

king om meer en grooter bekers te kweeken wordt algemeen

toegepast; de in het wild groeiende Nepenthes groeit meestal

op tot eene vrij hooge klimplant; aan een gedeelte der bladeren

komen dan bekers, terwijl een ander deel der bladeren in een rank

eindigt, die dient als aanhechter der plant aan de omringende

voorwerpen. Laat men nu in de cultuur de planten aan zich

zelf over, dan vervallen zij tot zekere hoogte in dezelfde kwaal

:
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ze jn-rocion welig op maar maken weinig on geQn grooto bekers.

Ten einde dit euvel te A^oorkomen, breekt men, zoodra de plant

o a 6 bladeren heeft, den top er uit ; deze operatie heeft in de

eerste plaats eene krachtiger ontwikkeling der bekers ten gevolge,

maar ook komen er aan den voet der plant nieuwe uitloopers, die

weer meer bladeren en bekers produceeren.

In de tweede helft van den zomer geeft men de planten meer

licht, om ze eindelijk in het volle zonlicht te plaatsen; ze

worden hierdoor sterker en komen beter den winter door. liet

is in den laatsten tijd gebleken, dat vroeger de planten te donker

gehouden werden ; door ze meer licht te geven worden ze niet

alleen sterker, maar krijgen ook de bekers eene meer inten-

sieve kleur.

Men vermeerdert de Nepenthes door stek of zaad, meestal

door eerstgenoemd middel, daar men van eene stek veel sneller

eene goede plant verkrijgt ; kopstekken van ongeveer 6 duim

lang zijn het geschikst ; men plant die in zeer fijne klap-'

pervezel. (Ik moet hier even opmerken, dat hetgeen wij verstaan

onder klappervezel iets anders is dan wat in Europa in de

kweekerijen gebruikt wordt ; in Europa dient de klappervezel

voor vele industrieele doeleinden, het afval hiervan, dat zeer

fijn is, wordt door de kweekers gebruikt. Onze grove vezels

kunnen voor laatstgenoemd doel eerst aangewend worden, nadat

zij lang in het water gelegen hebbeu en na droging zeer fijn

gemaakt zijn). Eene goede stek heeft eene maand a zes weken

noodig voor zij beworteld is; stekken van jong hout slagen

spoediger dan die van oud hout.

Zonder bodemwarmte gaat het stekken der Nepenthes moeie-

lijk; in de moderne kweekerijen zijn in de kweekkassen

koperen of ijzeren pijpen, waardoor warm water stroomt, aan-

gebracht en door deze pijpen wordt de er opgelegde grond op den

geweuschten warmtegraad gehouden; door nu de stekken met de

potjes in dien grond te graven, bereikt men het gewenschte doel.

Allicht zou men geneigd zijn te denken, dat het in Indië warm
genoeg en bodenwarmte alzoo niet noodig is, doch hierin vergist

men zich ten zeerste. Hoewel vele planten zich bij ons zeer
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gemakkelijk laten srekkcn en ov iti de meeste "'evallen zonveel

omslag niet noodig is, zijn ei- tocli ook hij oiis stekken, Witarvoor

wel degelijk bodetnwarnite weiischelijk, zooal niet noodziikelijk

is; in ieder geval bewoi'telen de stekken omler die omstandig-

heden veel sneller.

Daar bodem^^^al•]nte bij het kweeken in IndiT' niet zoo dikwijls

noodig is, kunnen we ons op eenvondigei- manier behelpen,

door nameljjk paardeniest met wat stroo in den grond te graven

en dit met een weinig aarde te bedekken ; door het broeien

van de mest wordt de aarde warm genoeg, om de er in gegra-

ven stek-potten op den gewenschten warmtegraad te brengen

;

indien nu de stekken door glazeu stolpen of bij gemis hiervan

door omgekeerde stopfleschen bedekt worden, zullen de stekken

bewortelen. Het is mij op deze wijze wel gelukt stekken, die

niet genuxkkelijk slagen, aan den groei te krijgen.

Gezaaid worden Nepenthes in pannen ot' bakken, die op

'vochtige plaatsen liefst op eene warmte van S()° i^^ilir. geplaatst

worden, de kieming geschiedt circa eene maand na de

uitzaaiing; zoodra de jonge plantjes ecu paar blaadjes hebben

worden zij voorzichtig overgeplant in kleine potjes, die door

houtskool en scherven gedraineerd met weinig lichte aarde

gevuld zijn; bij het overj)lanten mogen de worteltjes, die hier

j^eer teer zijn, niet beschadigd worden.

Het duurt lang eer men nit zaad eene goede plant gekweekt

heeft. Indien men daarom liet zoeken naar hybriden en varië-

teiten uitzondert, worden de Nepenthes meestal dooi* stekken

voortgeplant. Er doet zich bij liet kweekon xan Nepeittlies wt

stek een merkwaardig geval voor, te vrciemder omdat hier

juist het tegenovergestelde geschiedt van hetgeen gewoonlijk

waar te nemen is. Dit feit verdient hier wel eenigszins uit-

voerig besproken te worden.

Nepentlies Mit.ifer.si is eene dvv t'i'a:iiste en gemakkelijkste

planten van het geslacht, eene plant, die bij doelmatige behande-

ling in korten tijd tot fraaie exemplaren gekweekt kan worden.

Omtrent den oorsprong dezer hybride bestaat eeiiig verschil

van gevoelen ; in Engeland is men van oordeel, dat N. Khasiana
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en X. xatiguuiea de ouders zijn, terwijl de Fi-anschen meenen

dat N. mngninea de moeder en N'. desflfiaforid de vader is.

Jieeds nu en dan was er in de tijdschriften op gewezen, dat

N. JMasfersi uit stek gekweekt hare juiste kenmerken langza-

merhand yerloor, om de technisciie uitdrukking te gebruiken:

/ij verliep, en dat juisr bij de vcnncnigvuldiging uit zaad de

fraaie type behouden l)leef. Tii her begin lia.ilde men voor

dergelijke beweringeri de schoudci-s oj) ; ze streden zoo geheel

met hetgeen men dagelijks ziet, nl. dat planten uit zaad gekweekt

nog al eens varieeren, terwijl die uit stek veel standvastiger zijn.

Langzamerhand kwamen echter Jiieer kweekers dezelfde ervarin-

gen mededeelen, tot nu ook de heer Jules Rudolf, C!hef de culture

;ian den Botanischcn tuin te Rijssel, uit eigen ondervinding het

volgende mededeelt, waaraan we geen reelit hebben te twijfelen.

h\ genoemden Jjotanischen tuin bevindt zich een der zeldzame

exemplaren van de ware N. Maxtersi uit zaad, afkomstig van

Yeitch te Londen, gekweekt. Bij liet ontstaan dezer hybride

viel zij al dadelijk z(h) in den smaak, dat iedere liefhebber

dezer schoone planten er een exemplaar van wenschte te bezitten
;

de prjjs was dientengevolge zeer hoog. Door het kweeken van

talrijke jonge plantjes daalde zij al spoedig in waarde. Weldra

lileek het echter, dat de meeste der jonge plantjes niet op de

moeder geleken, en dat alleen de bezitters vau uit zaad gekweekte

planten de ware N. Maxferxi hadden.

])e echte X. Masfersi heeft de volgende kenmerken : de

bladsteel, gewoonlijk blad geheeteu, is 4 a 6 cM. breed en fraai

helder groen gekleurd, de bekers hebben eene gemiddelde lengte

van 17 a 20 cX. en 18 a 2ü cAf. omtrek, gemeten om den ring,

de vleugels aan den kant van den beker zjjn krachtig ontwikkeld,

de kleur van den beker is bloedi'ood, eenigszins gevlekt. Indien

men van de zoo beschreven plant stekken neemt, hebben de hier-

uit gekweekte planten kleinere bladeren, de bekers zijn 20 a 21

cM. lang, terwijl de omtrek 14 a 16 cM. is en de vleugels geheel

ontbreken, de kleur is minder helder en lang niet zoo fraai. TndiiMi

men met het kweeken uit stekken voortgaat, d.w.z. als van de

uit stek gekweekte plant weer stekken genomen worden, gaat de
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degeneratie voort, en na drie geslachten is liet uiterst moeielijk

in de nakomelingen de N. 3Iasfers/ nog te herkennen.

Onder de fraaiste Nepenthex wordt nog genoemd N. Ciniisü

iiuperha^ eene goede groeister en eene verbetering van de oude N'

Ciirtisiij daar zij grooter en beter gekleurde bekers heeft; de

grondkleur is rosé met geelgroene vlekken. N. Burkei exceUem^

door de firma Veitcli van de Philippijnen ingevoerd, heeft

grootere bekers dan de type, ook zijn de vlekken er op grooter

en helderder gekleurd.

N. Dicksoniana is ontstaan uit de bevrucliting van N. Raffle-

siana met N. Veitcli II', de bekers dezer hybride zijn zeer groot,

lichtgroen met licht roode vlekken. N. Norfhiana heeft bekers

die 30 a 40 cM. lang zijn, van eene groene kleur met rosé

strepen en vlekken.

Op de onlangs te Londen gehouden tentoonstelling exposeerde

de firma Veitch eene zeldzaam fraaie collectie dezer planten;

niet slechts het aantal soorten, hybriden en variëteiten was merk-

waardig, maar ze muntten ook uit door goede cultuur.

De verzamelins: bestond uit de onderstaande

:

N. Mort/a nlae *

Chehoyü *

Wkrifjleyana

Burkei

„ excellent

Raffleslana

„ pallida

Hookeriana

„ ehnr/afa

Mastersi

sanguinea

(lestlllatorla

clncta

ampuUayld, rltfata, major

Htenophylla.

N. Veitch II

strlata

intermedia *

Domlni *

Northlana

Northisll

Curtisii superba

alho-marglnata

hicalcarata

Dicksoniana

hlrsiUa r/Jahrescois

„ rtihra

Courtli *

Sedenll *

Zooals ik boven reeds mededeelde, zijn de iVr_^>r///Ar,s in onze
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Oost-Indische bezittingen niet zeldztuini, en zal liet voor menige

plantenliefhebber in de bovenlanden niet nioeielijk zijn er eenige

exemplaren van te verzamelen. In Miquel vind ik de volgende

soorten aangeteekend : N. plnjlJamiiltora WUd. {daoeti </endl),

Bantam, N. Raffle.^iana, Suniatra, N. Boh(/so^ Sumatra op den

Merapi, N. f/racl/ls^ Borneo en Snmatra, N. KortJiahiaHa,

Snmatra bij Siboga, iV. fimhrkita^ Borneo langs de oevers van den

Doeson, N. trichocarpa^ Sumatra bij Siboga, .V. nielmiiphora^ Java

in de bergstreken van 8 a 4000 vt., op den Diëng, op den

Pangerango op 5000 vt., op den G. Praoe, Borneo's Zuidkust,

{daoen yéndi^ pakoe seral- radja of mantis?) N. Teijsuianiuana,

Sumatra bij Siboga, N. Boschlana^ Sumatra bij Siboga {daoen

soempitan), N. endachija^ Suniatra bij Siboga, {ketoppatharoek)^ N.

maxima^ Celebes, N. Renurardtiana^ Sumatra in de Battalanden,

N. tomentelkt., Sumatra aan de kust bij Siboga, X. niacrostacJn/a^

Sumatra in Benkoelen, Padang, Bondjol, iV. anipnUaced^ Sumatra

in moerassige bosschen aan de kust.

AVaarschijnlijk komen er nog vele fraaie soorten in Indië

voor; de Engelschen hebben er in de laatste tijden uit de

Wester-afdeeling van Borneo nog zeer goede geïmporteerd; ik

meen dat N. bicalcarafa ook van daar komt.

W.



BRIEYEN OYER TUINBOUW i)-

Hoewol de droge moesson hier de beste tijd is om groenton

te telen, zoo kan men toch het geheele jaar door goede groen-

ten krijgen. Het spreekt van zelf, dan niet alle soorten en

variëteiten altijd zullen slagen. Vele zjjn alleen geschikt voor den

drogen, sommige alleen voor den regentijd, andere daarentegen

geven het geheele jaar door goede resultaten.

Bij de namen der verschillende soorten en variëteiten zal door

W., West-moesson, en door O., Oost-moesson, aangeduid worden,

wanneer zij het beste slagen. Daar de namen van de verschil-

lende variëteiten uit de Catalogi van Vilmorin Andrieux et Cie

en van Lutton & Son genomen zijn, zoo zullen ook daar de begin-

letters (Y.), of (S.) bijgevoegd worden. Daarmee wordt dan te ken-

nen gegeven van welken zaad handelaar ik de zaden gekregen heb.

Paddestoelen
(
Champignons) .

Het is mij niet bekend, dat de cultuur van deze zoo smakelijke

groente hier ooit beproefd is. Toch zoude het zeer aanbevelens-

waardig zjjn, zoo een zaakkundige er proeven mede nam. De

cultuur ervan moet, dunkt mij, zeer gemakkelijk en loonond

zijn. Van de verschillende inlandsche soorten, die men hier

dikwijls in vergane plantaardige stoffen vindt, geef ik de namen

der mjj meest bekende op, n.L:

P. Soepa soe-oeng hoelan (Öiind.), Djamoer barat (Jav.),

eene soort, die wat smaak en uiterlijk betreft, veel gelijkt oj) de

Fransche Cêpc [BolHvs i^dulis) -); men vindt ze in den regen-

moesson bij nesten van witte mioi-en.

») Vervolg van jaarg. 1892, Dl. 111, blz. ()82.

^) Wat Cépe in het HoUandsch is, weet ik niet, in mijn wooiilenbook

vind ik: «eene soort eetbare paddestoelen". Het is vernKikclijk iioe er

in de meeste woonlenl)oeken met de namen van iilantcMi en dieren

gehaspeld wordt: zoo vinden wij in het .lavaanscli wodrdt^nboek van

l{ooi'(la voor: Pakis (varen); ;)eene plant, waarvan men de blaren eet!"
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2«. Soepa hoe-oef (Sund.), Djomoer dedah (Jav.) wordt op

vergaan paddiekat gevonden; zij gelijkt veel op do gewone

Champignon {Aqaricus fdiiUs).

3®. De soejxt (Sund.), Djamoer koppie^ zijn paddestoelen die

men in verotte koffieschillen vindt.

4®. Djamoer fdèn zijn kleine, langwerpige champignons, die

men in afgewerkte indigo-bladeren vindt. Bovengenoemde 4

soorten zijn van de mij bekende soorten de smakelijkste.

De fljanioer ampas van liet geperste suikerriet en de

djamoer pala zijn mij niet bekend, doch ik vernam van kenners

dat zij zeer smakelijk zijn.

Mais (djago}i(/).

Van deze liier zoo algemeen bekende plant, zijn vele variëtei-

ten bekend. Sleiize „Les plantes alimentaires" geeft 41 variëteiten

op, die weer verdeeld zijn in verschillende sub-variëteiten. Hoewel

men de meeste, als zij jong zijn, als groenten kan gebruiken,

zoo moet toch in de eerste plaats de in Noord-Amerika zoo

geliefde siiih-erniais (green corn) als groente genoemd worden

;

zij is zoeter en niet zoo melig als de andere soorten, die hoofd-

zakelijk tot bereiding van meel of beestenvoer gebruikt worden.

De green corn onderscheidt zich van do andere soorten, door

dat de droge zaden gerimpeld zijn.

Cultuur. Men plant, naar gelang van de grootte der soort,

8 a 5 voet van elkaar op gelijke wijze als de inlanders gewoon

zijn dit te doen ; op goed omgewerkte gronden laat men telkens

op de vereischte afstanden 2 korreltjes zaad vallen, en drukt

het met de voeten in den grond. Zijn de plantjes ^/g a 1 voet

hoog, dan wordt de grond nog eens omgewerkt en moet verder

van tijd tot tijd van onkruid schoongehoudeu worden. Daar er,

voorzoover mij bekend is, geen andere cultuurplant bestaat, die

zóó sterk aan verbastering onderhevig is, moet men zorgen niet

in de nabijheid van andere mais-soorten te planten.

Variëteiten. In Amerika bestaan er verschillende variëteiten

(soms denkbeeldige). Vilmorin Andrieux et Cie geven er

evenwel slechts twee op, n.1. de vroege en late; de eerste

IV. 7
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kan men op 2 a 8 voet van elkaar planten en is na 8 of 4

maanden rjjp, terwijl de laatste 4 a 5 Yoet ruimte noodig

heeft en eerst na 5 maanden geoogst kan worden.

Gebruik. Yóór /.ij rijp zijn geplukt, in de schil gekookt

en daarna van de bolsters met een mes of lepel ontdaan,

met boter, zour en peper gegeten, heeft mais veel van doperwten.

Uien.

Van (lezen vorst der keuken is het mij nog niet goed gelukt

met Europeesch zaad goede resultaten te krijgen; wel heb ik

van White Leviathcni en van Oignons. de Tripoli (V.) enkele

prachtige exemplaren gekregen, maar in de meeste gevallen

komt van Europeeseli zaad weinig op (zaad van uien schijnt

niet lang zijne kiemkracht te behouden).

En is het Avel waard om aan die enkele uien zoo veel

moeite en plaats te besteden, terwijl men voor betreldvclijk

weinig geld goede Bomhaif-nien kan krijgen. Verlangt men
intusschen versche uien om te stoven, zoo kan men die op de

volgende wijze telen. Men koope in den regenmoesson eenige

Hombay-uien. kieze daarvan de mooiste uit en plante die op

+ 1 voet van elkaar, houdt den grond er om heen schoon tot

zjj in zaad schieten ; zoodra de zaden rijp zijn moeten zij ge-

plukt en gedroogd worden ; tegen Mei plante men op beddin-

gen, die vooraf met fijn gestampte houtskool bemest zijn.

Heeft men veel last van mieren of van andere insecten, die

zeer belust zijn oj) de zaden en jonge plantjes, dan is het noodig

de zaden in kwoekbcddingen of liever in bakken, waar ge-

noemde insecten niet l)ij kiuiiieu komen, te zaaien om, als de

j)lantjes ongeveer 4 a ö duim hoog zijn, ze in vooraf goed

omgewerkte en met fijn gestampte lioutskool bemeste beddingen

uit te planten. JJe grond moet dan gedurig los gehouden en

van alle onkruid gezuiverd worden, terwijl men er vooral voor

zorge, dat de grond dagelijks begoten wordt; van tijd tot tijd

moet men er wat vloei I)are mest aan toevoegen.

Op deze wijze te werk gajiiide, licl) ik eoiis bij toeval de

Kocambiilc of Oif/ixnis trK<iiiptr gekregen. Deze uien zijn zeer
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verschillend van de gewone. In plaats toch van te bloeien

en zaden te geven, komen er aan de toppen kleine nitjes die,

daar zijnde, reeds uitschieten; deze geplant geven na 4 a 5

maanden flinke bollen.

De uien moeten, zoodra zij rijp zijn, d. i. als de bladeren geel

zijn, dadelijk geoogst worden, anders schieten zij weer op. Om
versche uien als groenten gestoofd te hebben, kan men de uien

opnemen, zoodra ze de vereischte grootte hebben.

PreJ.

Deze wordt op dezelfde wijze geplant als uien ; alleen is

het noodzakelijk ze uit Europeesch zaad te telen.

Bieslook.

Deze groente, dikwijls als surrogaat van prei gebruikt, wordt

door inlanders onder den naam van bairang bnkoeng Prei zooveel

geteeld, dat het niet de moeite waard is ze te planten. Men
plant niet uit zaad, maar van jonge scheuten ; de behandeling

geschiedt verder geheel als bij uien en prei is aan gegeven.

Asjierges.

Cidtuur. Het is jammer, dat men voor deze groente, die

hier zeer goed gedijen kan, niet meer moeite doet. Van de

verschillende wijzen om asperges te telen heb ik van de

volgende de beste resultaten gekregen. Daar de asperges nog

al veel ruimte noodig hebben, is het niet geraden er mee

te beginnen als men niet een groeten groentetuin heeft. Het

beste is ze in den boomgaard tusschen de vruchtboomen te

planten. De zaden worden op 2 a 3 duim van elkaar,

liefst op lossen en vetten grond, uitgezaaid. Zoodra de planten

^/g a 1 voet hoog zijn, kan men ze reeds overplanten. In-

tusschen moeten op de plaats waar men wil planten, geulen,

3 voet diep en 2 voet breed, 5 a 6 voet van elkaar, gegraven

worden, die men vervolgens tot op de helft vullen moet met een

mengsel van goed vergane mest en tuinaarde. Daarin worden

de plantjes, met de wortels goed uitgespreid, overgeplant. Naar
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mate do planton lioo^'or worden, moeten do geulen met hot

zelfde mengsel gevuld worden, tot zij gelijk mot den grond komen.

Gedurende P> jaren moet do grond or om heen van onkruid

gezuiverd en van tijd tot tijd omgespit worden. In liet begin

van den regenmoesson van hot 4*^ jaar gravo men den grond

rondom de planten uit. tot de wortels bloot liggen, ])edekke

die weer met een mengsel vnn stalmest, asch en versche

tuinaarde en wat salpeter ot' zont : de )>lanten kappe men

op ééne loot na boven den wortelkraag at'. Men hoogt de oude

aarde rondom de planten tot op eeiie hoogte van ^/^ voet op;

na 14 dagen kan men beginnen met de Jonge schouten te steken.

Deze zullen eerst klein zijn, maar allengs grooter en grootor

worden. Sommige laten die, daar zij nog te klein zijn om te

("ten. doorgroeien en wachten, dikwjjls te vergeefs, op grootere,

liet is m. i. een eerste voreischte voor hot wolslagen, dat al

de jonge scheuten zoo spoedig mogelijk weggenomen worden.

Zijn zij nog te klein otn gegeten te woi'den. dan werpe men

zo liever weg.

Er zijn twee manieren van asperges steken, en het hangt

o-eheel van den smaak af, welke men verkiest. Eet men liever

de groene punten, die geuriger doch wat bitter zijn, dan steke

men do asperges, als hunne toppen reeds boven don grond komen;

verkiest men daai'ontogon de blanke t()p])en. dan steke men ze

als zij de bovenkorst van don grond omhoog gestooten he])ben maar

i^\' nog niet geheel uit zjjn. In Europa gebruikt men om te

oogsten de zoogenaamde aspergezagon of -mossen. Bij de

gewone onverschillige* wijze van w^erken van inlanders is het

intusschen beter den grond uit te graven on de asperges met

de hand te breken. JTet gebeurt al te dikwijls, dat de wortels,

wanneer men met zagen of mossen te werk wil gaan, bescha-

digd word on.

Tegen hot einde van den drogen moesson, wanneer de asper-

ges weder kleiner worden, stake men het oogsten en late de plan-

ten weer opschieten om tegen den regenraoesson weer evenals

vroeger te handelen. Op deze wijze kan men tot 10 jaren

lang altijd goede asperges krijgen.
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Variëteiten. N'aii ilc volgcndo variëroiten liob ik do beste

resultaten gekregen : Asperge cVAnienteuil hafive (V.) en Readim/

(limit fS.) twee variëteiten, die veel op elkaar gelijken.

(Ju. Baumuartkn.



LYSOL.

[n aHeveriug 5 van den vorigen jaargang van Teysmannia

(p. 31b) werd reeds een kort bericht gegeven over het gcbrnik

vau lytiol als middel ter bestrijding van bladluizen. Een der laatste

nummers van Se>npern'rens voegt hieraan nog het een en ander

toe omtrent de hruikbaarlieid van lysol-oplossing bij hot kwecken

van planten in het algemeen.

Mocht men voor het verdrijven der bladluis geen sterker oplos-

sing dan '/^ "/„ gebruiken, tot het bestrijden van den hloedluis

op oud hout was eene oplossing van 1 ^j^ dienstig.

Verder kan het middel dienen om schimmel en paddestoelen te

dooden (één eetlepel op een flesch water) en om hout tegen ver-

molmen te beschutten (twee eetlepels op een flesch water).

Boomwonden worden zuiver gehouden door ze te bestrijken met

eene 1 "/„ lysol-oplossing. Om onkruid van wegen te houden besproeit

men ze met eene oplossing van ^/^ "j^, terwijl mierenuesten uitgeroeid

kunnen worden door ze te begieten met een mengsel van 10 eet-

lepels lysol op een gieter water. Omtrent den prijs van lysol vindt

men het een en ander in het boven aangehaalde vroeger bericht

omtrent het lysol.

[Seinpenirens 1892, No. 46J. s.

EEN NIEUW MIDDEL TEGEN RUPSEN.

De geweldige verwoestingen door de rupsen der nonnenuil —
Llparis monacha — dit jaar aangericht, hebben overal naar middelen

tegen deze ramp doen zoeken. Onder de beste middelen wordt

het Antinonnine genoemd, een product der chemische industrie, dat

in de praktijk der anilino-klourstott"en den eenigszins langen naam

draagt van Ortho-dinitrokrcsol-kalium. liet wordt in water opgelost

en wel één deel op 750 deelen water, en met deze verdunde oplossing

worden de boomen besproeid. Hot resultaat scdiijnt zeer bevredigend

te zijn. Zoo werd van twee gelijke boomen er écu besproeid en

één niet ; een paar dagen later werden beide omgehakt en telde
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men op ileu ceueu 72, op den amleren 860 rupsen. Daarenboven

waren die 72 overgeblevene ziekelijk en klaarblijkelijk ook door

het vergif aangetast.

Yoor de boomeii is het middel zonder srhade. Evenals de

nonrnpseii worden ook verreweg <le nie(;ste andere schadelijke

insecten gedood. Toevoeging van een weinig zeep aan de oplossing

werkt evenals bij andere insectendoodonde vloeistoffen, zeer nnttig,

ook kan men dan de concentratie nog op de helft verminderen,

dus 1 op de 1500. Schildluizen, de. zwarte vlieg of thrips, roode

spinnen, bladlnizen enz. wordeJi er door gedood. Teere, jonge

planteiuleelen doet men goed, eenige uren na het besproeien met

antinonnine door besproeiing met gewoon water af te w^asschen, als

men vreest, dat zij anders schade zullen lijden. Verschillende

schadelijke zwammen en schimmels kunnen ook met vrucht door

antinonnine bestreden worden.

Het praeparaat wordt vervaardigil door de Elberfelder Farben-

fabrik van Bayer & Co.

[Nederlandsch Tiiiiihoiiwhldfl

Xo. 16—1892]. w.

DE VERANDERING VAN GRANIET-ROTS IN

VRUCHTBAREN GROND.

De Heer Johnstoue onderzocht op welke wijze en door welke che-

mische omzettingen graniet-gesteente ten slotte overgaat in vrucht-

baren bodem. Aangezien er zeer verschillende soorten graniet

bestaan, is het wel duidelijk dat de wijze van verandering niet

bij alle geheel dezelfde zal zijn, doch volgens de raeening van den

Heer Johnstone geldt het volgende toch wel in hoofdzaak voor de

meeste soorten.

Graniet bestaat steeds nit minstens 3 gesteenten, nl. uit veld-

spaath (een samengesteld silicaat van aluminium en andere metalen),

kwarts (gekristalliseerd kiezelzuur) en mika (eveneens een samen-

gesteld silicaat). Behalve deze bestanddeelen, vindt men er steeds

nog in ijzer- en zwavel-verbindingen.

De eerste verandering nu die het graniet ondergaat wanneer

het aan de invloeden van water en lucht is blootgesteld, bestaat

daarin, dat het aanwezige ijzer oxydeert, voor zoover het bij de



— 104 —

oppervlakte gelegen is eu vau daar af dringt de verdere oxydatie

langs zeer fijne aderen in het gesteente door. Deze aderen

vullen zicli op die wijze met ijzeroxyd, dat eene poreuse massa

vormt, en daardoor tevens aan het water gelegenheid geeft tot

binnen in het gesteente door te dringen, vooral daar deze aderen

zich langzamerhand van het boveneinde af verwijden. Door tem-

peratuursveranderingen en vooral in hooge mate door vorst kun"

nen deze fijne aderen allengs aanleiding geven tot het ontstaan

van eerst fijne en daarna grovere barsten. Hierdoor wordt de

bovenste laag van de vroeger vast samenhangende rotsmassa in

een aantal grootere en kleinere stukken gespleten, die slechts los

te samen hangen.

Spoedig na het intreden van de oxydatie begint een ander che-

misch proces zijne werkzaamheid, nl. dat der carbonatie, w^aardoor

oxyden en eenige andere verbindingen in carbonaten worden om-

gezet. Het koolzuur der lucht is natuurlijk de aanleiding dier

omzettingen.

Tot de bestanddeelen die ontleed worden door het koolzuur, be-

hoort in de eerste plaats het veldspaath. Hierdoor wordt voorna-

melijk klei gevormd en bovendien kalium-carbouaat (potasch) dan

Avel kalium-silicaat (waterglas), al naarmate het koolzuur gemak-

kelijk en in voldoende hoeveelheid met het gesteente in aanraking

kan komen dan wel moeielijk en in onvoldoende (luantiteit.

Door het koolzuur omgezet levert een ander bestanddeel vau het

graniet magnesium- en ijzercarbonaat. weder een ander calcium-

carbonaat, en chloriden.

De pyrieten (zwavel-verbindiugen) veranderen slechts -zeer lang-

zaam aan de lucht maar gaan toch ten slotte over in sulphaten.

De andere elementen, die in geringere hoeveelheid eveneens

in het graniet voorkwamen, komen dan allengs ook onder den

oenen of anderen vorm ten slotte in den bodem als oplosbare ver-

bindingen vrij.

Tot zoover werden slechts de chemische en physischc krachten

besproken, die het gesteente veranderden; allengs komt er echter

ook de werking der organische natuur bij. De oppervlakte van

het ten deele veranderde gesteente wordt nl. spoedig de groeiplaats

van verschillende lagere organische wezens, in de eerste plaats

van wieren en van korstmossen, en wanneer deze afgestorven zijn

en allengs een laagje humus gevormd hebben, komen er ook bacteriën,

'
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schimmels zoowel als blad- rii lovermosbeii bij, welke ook voortgaan

het nog dunne laagje humus te doen toenemen en zoo de plaats

voor te bereiden voor planten, die wat meer uoodig hebben.

Een bezwaar tegen deze ontwikkeling yan het organische leren

scliijnt te bestaan in de afwezigheid van stikstof in de ontledings-

producten van het gesteente, zoodat do vraag is, van waar die

stikstof komt, die toch voor alle levende wezens noodig is.

De Heer Johnstone geeft geen opheldering omtrent de wijze, hoe

de eerste stikstof in het verweerde gesteente komt, doch volgens

de meeniug van Kef. mag men wel aannemen, dat de regen, die

uiterst geringe hoeveelheden stikstofverbindingen bevat, daarin aan-

deel heeft. Later, als het organisch leven begonnen is, vermeer-

dert het stikstofgehalte, volgeus den Heer Johnstone, langzamerhand

door de werking van bacteriën, die de stikstof uit de lucht kun-

nen assimileeren.

De ontleding van het gesteente wordt dour de werking van de.

w^ortels der hoogere zoowel als der lagere planten niet weinig verhaast.

[Nature 1892, no. 119GJ. J.

SALVIA SPLENDENt^, LE PRESIDENT.

Salfia .•yplendenfi is een plantje, waarvan wij in de bovenlanden

prachtig bloeiende vakjes kunnen hebben; de steenroode bloemen,

die er in groote menigte aaiikomen. en de gedrongen groeÏAvijze maken

haar tot een sieraad van eiken tuin. Zij was altijd eene der mooiste

planten voor vakken in de bergtuiuen.

De heer Chrétien heeft nu eene nieuwe variëteit verkregen en

in den handel gebracht onder den naam van Le Président \ de

plant groeit op tot eene hoogte van 35 cM ; zij is zeer gedrongen

en heeft veel grooter bloemaren dan de type die ook eene heldere

roode kleur bezit. Daar de Sahia^s zich gemakkelijk door

zaad laten vermeerderen, zal het wel weinig moeite kosten, deze

plant ook in Indië te kweeken.

[Flora en Poinona No. 18]. ir.

ACCOMODATIE-VERMOGEN VAiV WORTELS.

Zonder twijfel is aan elke plantensoort een voor die sooi't

typisch wortelstelsel eigen, en bestaat er tusschen de ontwikkeling
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flor plant boven on do nitbreiding van het wortolstclsel onder

don grond eono zekere verlioudiug. De boonicultunr heeft o. a. sedert

hing nit liare waarnemingen de conclusie getrokken, dat er tussclien

de vorming van „Langtriebe'' en „Kurgzweige" hij vruchtl)oomen, en

de ontwikkeling van lange worteltakken (Triebwurzelu) en korte

vezelwortels een bepaald verband (correlatie) is. Maar cvcu goed

Idijkt uit ervaring hij de boomcultuur opgedaan, dat hetzij kunst-

matig of door de gestehlheid van den grond veroorzaakte mis-

vormingen yan het normale worteltype in vele gevallen door de

|)laut zonder schade verdragen wordt, m. a. w. dat de wortels oen

groot accoraodatie-Yermogou moeten hebbeu, zoodat zij zich nog

voldoende ontwikkelen kunnen hij eene gesteldheid yan den grond,

die aan hunue natuurlijke (typische) ontwikkeling de grootste belet-

sels in deu weg stelt.

Over het accoraodatie-vermogon der wortels aan de mechanische

gesteldheid van den grond bij twee cultuurplanten, die de meest

uiteenloopende worteltypeu bezitten, n.1. boonen en haver, en tevens

over de betrekking tusscheu de worteluitbreiding bij die planten

en de verdeeling van het voedsel in den grond deelt Krans in de

Forschungen a. d. Geblete d. Agricultur-Physik, Bd. XV, eenige

door hem genomen proeven mede.

Bij de eerstgenoemde ])lant, die zooals bekend is, een zeer diep-

gaanden penwortel heeft, bleek hem dat een Avegkappen van deu

wortel tot op 6 of 8 centimeter de plant bijna geheel tot een „Seicht-

wurzler" (plant met een oppervlakkig wortolstelsel) maakt, daar zij

aan do wortolstomp een zeer groot aantal zij wortels voortbrengt,

zonder dat aan een ilior zijtakken hot vermogen eigen schijnt

te zijn in plaats van den penwortel naar beneden te groeien.

Wanneer men den wortel verder, bijv. tot 4 cM., wegsnijdt, dan

gaat de plant kwijnen, klaarblijkelijk omdat dan de zij wortels, zich

niet in voldoend aantal kunnen ontwikkelen. Evenzoo weet de

plant zich door de vorming van een zeer groot aantal zij wortels

aan ondiepe aardlagen aan te i)assen.

Xog gemakkelijker schikt zich de havcrplant, wanneer zij gedwon-

gen wordt hare wortels, die vaii natuur (hm aanlog hebbeu om

zich aan do oppervlakte te ontwikk(deu, naar do diepte te doen

groeien.

\'e(d sterker springt do verschillende aanlog dor beide wortel-

stolstolsels in hot oog bij de volgende proef, die zoo ingericht was,
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dat men beide plantensoorten liet j^i'oeien iii l)iikl<cn w;ui,rin op

den bodem eene laag* ruw zaml, en daarbovenop eene laag goede

aarde werd gebracht, terwijl in andere omgekeerd, eene laag goede

aarde beneden en daarboven eene laag zand was gel)raclit.

De liaverplanten, in deze bakken gezaaid, ontwikkelden zich in

beide ongeveer even goed, terwijl de boonen in die bakken, waar het

zand hort'n was, veel zwakker bleven, dan in die waar de goede

aarde boven lag. Met het oog op den diepgaanden wortel der

boonen zou men oppervlakkig het omgekeerde verwacht hebben.

Maar de haverplanteu hadden hare lange, buigzame wortels, die

alle aan de stambasis ontspringen door het zand naar de goede

aarde gezonden, waar eene rijke vezelwortelvorming plaats had, zoodat

alleen de in het zand gevormde worteltakjes in ongunstiger

omstandigheden waren.

De boonen vormen daarentegen hii(nne meeste en krachtigste

zijtakken en vezelwortels alleen in de nabijheid der wortelbasis.

Deze waren dus alle in ongunstige omstandigheden, terwijl het een

geruimen tijd duurde voordat ook uit de lagere deeleu van de

penwortels, die zich in goede aarde bevonden, zij wortels ontwikkelden.

Uit de genomen proeven blijkt wel, dat eene normale ontwikkeling

van den penwortel voor het goede gedijen van boonen niet eene onmis-

bare voorwaarde is. Dat zij nutteloos is, mag men daarom toch

niet zeggen. De penwortel verhoogt de stevigheid der planten en maakt

haar minder afhankelijk van den aard en het watergehalte der

bovenste aardlagen en dat kan vooral van zeer veel belang zijn.

Schoon dus de door de cultuur gegeven voorwaarden den

penwortel dikwijls overbodig kunnen maken, is het dus zeer goed

mogelijk dat hij op de oorspronkelijke, natuurlijke standplaatsen

der soort onontbeerlijk is.

{Bot. Centndblatt Bd.52,p.'dU\. o.

HOUT-BETON.

Een nieuw surrogaat voor hout, dat de Engelschen „wood-

concrete" noemen, en dat in het HoUandsch uit den aard van zijn

eigenaardige samenstelling met den naam van hovit-beton zou

kunnen bestempeld worden, is onlangs in Duitschland uitgevonden.

Spaanders en zaagsel van goede of slechte houtsoorten worden
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gciueuyil niet faj^eïne, niay-uesiiunoxyd. kalk, glyrorine, iiatriiinisi-

licaat en eeii weinig lijnolie. Deze massa Avordt in een hydraulisohe

pers aan eeue zeer hooge drukking blootgesteld, totdat ze tot eene

>niin of meer homogene" massa verhard is. In drogen toestand

is dit hout-beton niet alleen fijn van bouw en sterk, maar het laat zicli

dan goed zagen, schaven, polijsten en politoeren. Men verwacht, dat

hout-beton veel gebezigd zal worden als „ornament'' voor pa-

neelen van deuren en binnen-bedekking van steenen muren.

[India II Fnrrstcr 1892 Xo. 12, l)h. 480 1.

DLOKMKKAXSEX.

Bij ile oude volken, de Grieken en Romeinen, waren bouquetten,

corbeilles on jardinières zooals die tegenwoordig gemaakt worden,

geheel ouliekend; maar dat neemt niet weg dat de weelde in het

gebruik van l)lüenieii bij hen voel grooter was dan in onzen tijd.

De oud-llomoinselie Miuurschildcringen tooneu dit genoeg aan, ter-

wijl reeds o5U jaar vóór onze jaurtellijig er eene (irieksehe dame,

de „ki'ansbindster'" geuaanuL moet geleefd hebben, van wier portret

Lurullus, een rijk llomeinscli schrijver, eene copie liet maken en

die mee nam naar KfUMc. Zelfs de Egyptenaren tooiden hunne

doodeji met kransen. Bij de mummies iler IMiai'ao's van de 20^

dynastie, die 12 eeuwen v('tór ('hi'. regeerden, vond men kransen

van lofushloeitirit. Xooit zijn bloemen zoozeer in aanzien geweest

als bij de Romeinen onder keizei- Augustus. De aanzienlijken

svaren gewoon hun maaltijden liggende op rozenbladeren te ge-

Ijruiken. terwijl ook hunne legersteden en de vloeren der vertrekken

met bloemen l)estrooid waren. Zij verkeerden in de meeniug, dat

rozen den schadelijken invloed van geestrijke dranken tegenwerkten.

Daarom en ook om den aangenainen geur werden bloemen in de

wijnschalen geworpen. Bij opeuhare spelen waren de straten be-

dekt met bloemen, en keizer Nero moet eens 4 millioen sestertiën

besteed heljben voor rozen bij gelegenheid van een feest, zooals

trouwens ook hij alleen in staat was te geven. In geschrifteji

door Scneca, den leermeester van Nero migelaten, vindt men dat

de Romeinsche tuiulieden het middel bedacht hadden om iu de

kasaeu, die door buizen, waarin heet water rondliep, verwarmd
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werden, in de maand December rozen en leliën te doen bloeien,

terwijl de bloemen die men te kort kwam, uit Egypte toeg-ezonden

werden.

Rozen, lelies, riooltjes, asters, narcissen en convolvulus werden

nevens nujrtengroen, klimop, de bladeren van den zilverpopulier

en die van den mos-eik ji^ebruikt.

Dit wat betreft het gebruik vau zoog-enaamdc losse bloemen.

Ook de ^ bloem enbinderij'' liad ])ij deze volken een hooge vlucht

genomen, en evenals bij ons trachtte men, zij het dan ook op

eenigszins andere wijze, zijne gedachten door eene bijzondere keuze

en schikking van bloemen en groen uit te di-ukken. Alleen iu

den vorm van kransen was men gewoon bloemen en gToen samen

te voegen.

Bij de openbare spelen werden lauwerkransen als prijs aan den

sterkste of behendigste uitgereikt. Hetzelfde loon ontvingen de

redenaars, dichters en tooneelspelers, en den uit den strijd zegevierend

terugkeerenden veldheer bood men een gouden lauwerkrans aan.

Ziijneu vrienden vereerde men een krans van verschillende bloe-

men en vau klimopbladeren, het zinnebeeld van toewijding ontrouw.

De kransen, die van staatswege werden uitgereikt, hadden eene

bijzondere beteekenis en waarde. Men zou ze kunnen vergelijken

l»ij de ridderorden van onzen tijd. Xaar gelang van den verricliten

daad werd de krijgsman beloond mot een muur-, wal- of scheeps-

krans.

De burgerkrans, uit takjes v;in den mos-eik samengesteld, ver-

schafte den daarop gerechtigden drager voor zich en zijne familie

vrijdom van belasting. Verscheen hij in het openbaar dan stonden

alle aanwezigen op om hem te groeten.

Hij, die een geheel leger gered had, of eene stad had bevrijd,

ontving de hoogste onderscheiding, die echter zelden werd toege-

kend, nl. een krans samengesteld uit kruiden, welke geplukt waren

op den bevrijden grond.

Guirlandes van bloemen en groen versierden de feestzalen en

bij den maaltijd tooide men zijne gasten met kransen op het hoofd

en om den hals. Ook luj godsdienstige plechtigheden gebruikte

men bloemen. De oft'eranden werden met slingers behangen en

met bloemen bestrooid, terwijl de offerdieren eveneens versierd werden.

-Men bekranste de godenbeelden en ook den doeden werden krnnsen

om de slapen gevlochten.
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Bij de feesten waren de vaten, waarin de dranken werden toe-

hereid en opgedragen, evenals de bekers met bloemen behangen,

(relijk bij ons versierde men de gevels der huizen en de schepen

met guirlandes. Zelfs de krijgsgevangenon stelde men met bloemen-

kransen om lioofd en hals ten toon.

Na den val van het Romeinsche rijk raakte het gebruik A'an

bloemen geheel in verval, en eerst zeer langzaam lieeft de tuin-

bouw iu het algemeen en nog langzamer de kunst van het schik-

ken en binden van bloemen, vooral in noordelijke streken, zich

weer ontwikkeld.

In onzen tijd kent men zoo'n wijdsche beteekenis niet meer toe

aan de kransen. Eene andere richting is bij de bloembinderij

vnoropgetreden, en in vele gevallen zijn de kransen verdrongen

door bouquetten, corbeilles enz. Toch wordt in enkele gevallen

nog de voorkeur aan een krans gegeven.

De bruid draagt evenals in het oude Rome nog liaar myrten- en

oranjebloesemkrans. De acteur en de overwinnaar in den kampstrijd

ontvangt nog zijn lauwerkrans, en op het graf van onze overleden

l)etrekkingon en vrienden leggen wij nog een treur- of grafkrans.

En gebruiken Avij daarvoor nog volgens het aloud gebruik het

blad van den laurier voor den een en het ci/presf/roen, de Hmoprank,!

de roos en de lelie voor den ander, wij vlechten er bovendien nog

een groot aantal andere bloemen in, die de Romeinen zeker niet

kenden, en die wij te danken hebben aan het oosten en westen,

aan de Kaap en aan .Vustralië. De Japansche Camellia en Primula,

de tropische Orchideeën, de Indische Azalea, de Acafiea's, Erica''s

enz. van de Kaap, stellen ons in staat eene grootere verscheidenheid

van de prachtigste bloemen in onze kransen bijeen te voegen.

Naarmate het doel dat men met een krans heeft, wordt in

vele gevallen de soort der bloem gekozen. Tot nog toe was het

een vaste regel dat grafkransen alleen witte bloemen mochten

bevatten, maar thans worden gele rozen, blauwe vergeet-mij-nietjes

((u donkere pensres gebezigd, en wellicht zal men ook eens inzien,

dat in rosé en roode bloemen, mits met oordeel geschikt, in een

krans op het graf van onze beste vrienden, niets onwelvoegelijks

kan liggen.

Dat de verkoop van 1)loemen in steden zooals Berlijn soms zeer

groot kan zijn en Itelaiigrijko sommen kan l)ed ragen, is wel bekend.

Aangeteokend vinden wij hieromtrent dat den 11) en 20 Nov. 1887
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o|) het (loodenfeest (Allorzielen) in do hal te Berlijn voor .'iO.OOO

Mark aan kransen werd hestoed.

{Hrf Xe(l(n-I<ni<hch 'riiiiihoiurhlail Xa. 4, 18!)2|.

NIEUWE CANNA'S VAN VILMORIN-ANDRIEUX.

Als planten waarvan we in Indië om hare fraaie bloemen

veel genoegen kunnen hebben, zijn de grootbloemige Caniia''s al

meer in dit tijdschrift ter sprake gebracht. Reeds sedert jaren

legt de bovengenoemde firma te Cap d'Antibes zich op de cultuur

dezer planten toe. Uit eene groote collectie zijn nu zes variëteiten

uitgezocht, die zoowel de Duitsche als de Lyonsehe grootbloemige

soorten moeten overtreffen; deze worden nu in den handel gebracht,

liet zijn:

Bonne Efoile, eene krachtige, compact groeiende plant, circa

0.80 M. hoog, groote scharlakenroode bloemen met fijne, gele rand.

• Diomkle, sterke plant, 1 M. hoog, groote, diep ingesnedeii

bloemen, oranje met karmijnroode stippen.

Gloire cVEmpel^ fraaie plant met donker loof, 1.10 'M. hoog,

bloemen groot, talrijk en intensief scharlakenrood.

Lo/iengrin, dichtgroeiende plant, 0.80 M. hoog, lange trossen

niet groote saumon-kleurige bloemen.

Méféore, krachtige plant, 1.20 M. boog, bloemen koperachtig

scharlaken, de eerste van deze kleur.

Quasimodo, zware plant, 0.80 M. hoog, zeer groote, diep inge-

sneden bloemen, de kleur is vermiljoen met gele randjes.

[Berue Hortkole No. 22, 1892]. w.

BLAD-BEGONIA „MARIE LOUISE".

Jammer genoeg "worden in Europa zoowel als bij ons de bont-

bladerige Begonia's wel ietwat verwaarloosd, en zijn er in de laatste

jaren weinig nieuwigheden bijgekomen.

Nu heeft de firma Veiteh te Londen weer iets heel moois op

dit gebied verkregen. Wij willen hopen, dat deze nieuwe TJe/zo^/ff,

die onder den naam van Marie Loiiise verkocht wordt, aanleiding

zal geven, dat de cultuur dezer voor de versiering zoo praktische

planten weer meer wordt ter hand genomen.
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Het raiddeugecleelte der bladeren is bronskleurig bruin en van

witte stralen voorzien, het overige deel vertoont eene helder

groene kleur, met ronde, helder witte vlekken versierd.

[Flora (11 PoiNOiia Xn. 27, 1892]. tv.

GROOTBLOEMIGE CANXA'S. O

„Kunstmatige bevruchtingen zijn te Lyon en te Naney schering

en inslag der cultuur. Men noemt die bewerking eenvoudig: tra-

vailler une fleur. Yoor dit doel zag ik bij den heer Brun alle

uitverkoren individuen van GladiolKS in een groot perk vlak bij

zijne woning vereenigd , ten einde veel tijd en zorg aan de keuze

der ouders en het overbrengen van het stuifmeel te kunnen be-

steden. Anjelieren en Becionici's worden voor dit doel tegen het

najaar in potten geplant en naar eene groote broeikas gebracht,

waar tallooze bestuivingen , onder beveiliging tegen wind en weer

en tegen insecten , worden iiitgevoerd. Overal wordt dus veel zorg

aan de kruisingen besteed, en geschieden deze op groote schaal,

hoewel nergens, op verre na, iu dien omvang als bij de Canna''s

van Crozy.

,,Het wegnemen van de eigeii nieoldraden der Itloem, vuur zij

hun stuifmeel op den stempel kondon overbrengen, is daarbij eene

operatie, die veel zorg vereischt, docli waarvan de uitslag natuuidijk

in hooge mate afhangt. In kassen behoeft men die niet verder

te verzorgen: bij kruisingen in do open lucht op het veld, waar in-

sectenbezoek te vreezen is, moet dan de kunstmatig bestoven stempel

nog gedurende eenige dagen daartegen beschermd worden. Dit

geschiedt, zooals ik den heer Brun met rozen zag doen, eenvoudig

door een klein peperhuisje van papier, niet veel grooter dan het

viuchtbeginsel , over dit heen te schuiven, en er onder met eene

speld te sluiten. Natuurlijk zijn bloemkroon en meeldraden vooraf

weggenomen. Xa een dag of drie kan het peperhuisje afgenomen

on voor eene volgende bloem gebruikt worden.

„Over de uitgevoerde kruisingen wordt in hot algemeen geen

aanteekening gehouden. Bij het verzamelen van het zaad weet

men dan natuurlijk welke de moederplant is, en in vele gevallen

wordt het zaad van olko iiiooi]or])lnnt of van lio gezamenlijke zaad-

\) V'ei'volg van biz. 59.
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gezaaid. Maar elke zaaddrager pleegt dan met stuifmeel Tan een

aantal zeer verschillende individuen bestoven te zijn. Ik zag bij

den heer Comte te Lyon de zaaischotels van CaladiniH, voorzien

van den naam der moederplant ; de heoi- (ïrousse te Nancy kent

voor al zijno Begoniirs de moederpbinten dikwijls in eene reeks

van generati(ui; de hoer Crozy weos mij vorschillonde variëteiten,

uit zaad van do Mud. Crozi/ oiifsraau. Mdur oen onderzoek naar

het vaderschap is ook hior als rcg(d niet moor mogolijk ; hot geheu-

gen van don kwookor helpt hem daarliij niot, on dikwijls wordr

het vaderschap dan eenvoudig uit oen moor of minder zekere ge-

lijkenis afgoloid. Het is voor den kweekor onvorschillig, naar hij

meent, en wordt hij door een onbescdieiden vrager te zeer gedrongen

uit zijn geheugen to putten, wat daarin reeds lang verloren is ge-

gaan, dan boholpt hij zich met meer of min waarschijnlijke gissin-

gen. De beste kweekers vonden geen bezwaar mij dit, ook over

hunne eigene publicatiën in tijdschriften en brochures mede te deelen

en mij tot voorzichtigheid bij hot raadplegen daarvan aan te manen.

Alle publicatie is voor hou icclame; de wetenschap is slechts het

middel daartoe. Kn hoe weinig belangstelling in wetenschap als

basis der praktijk wordt beschouwd, zag ik bij een der meest be-

roemde kweekers van bastaarden, toen hij mij zijne kruisingen van

Spiraeaf< liet zien en verklaarde: Hotteicr^ en >S'pï/'aert'.s waren hior

in bonte mengeling gekruist, ofschoon beide tot geheel verschillende

familiën behooreude geslachten nooit samen een bastaard kunnen

geven.

„Het meest regelmatig worden aanteekeningen gehouden omtrent

kruisingen door den heer Crousse te Xaucy, wiens beroemde cul-

turen van Vwcl-Beiioiilas ik onder zijne leiding bezocht. Hij doot

dit geheel met een praktisch doel on meent krachtens eene vijftien-

jarige ervaring op doze wijze snolier vooruit te komen dan anderen.

Yooral geven aanteekeningen het iniddol om niet in herhalingen

van vroegere kruisingen te vervallen, en zulke kruisingen te ver-

mijden, die blijkens de opgedane ervaring toch geen goeden uitslag

beloven. Het is daarbij natuurlijk noodig het zaad van elke krui-

sing afzonderlijk te zaaien, om zoodoende het resultaat der kunst-

bewerking te kunnen beoordeelen. Maar dit afzonderlijk verzamelen

bepaalt zich ook hier weer tot de moederplauten ; van de reeks

verscheidenheden, wier stuifmeel op de bloemen van eene zelfde

IV. 8
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moederplant gebracht is, mogen de namen onthouden worden, de

vruchten worden niet gemerkt, het zaad Tan alle vruchten dier

plant wordt dooreen verzameld. Op dergelijke ervaringen berust de

overtuiging van vele kweekers over het verschil in het aandeel

van vader en moeder aan de eigenschappen der kinderen. Ik zag

een zaaisel van 2000 a 4000 planten van dit jaar in bloei, afstam-

mende van ééne moederplant met verschillende soorten van stuifmeel

bevrucht. Grootte, hoogte der planten, vorm van loof, oprichting en

grootte der bloemen waren in den geheelen broeibak merkwaardig

gelijk, alleen de kleuren waren zeer verschillend. Vandaar, dat

de kweeker de eerstgenoemde eigenschappen aan de moeder, de

bloemkleur aan den vader toeschreef. Wellicht weken de vaders

ook alleen in bloemkleur van de moeder en van elkander af; dit

weet men natuurlijk niet meer.

„Een resultaat van de methode van Crousse is, dat de verschil-

lende hoofdrassen streng gescheiden blijven, en dus meer en meer

standvastig worden. Hij zal b. v. nooit, als er in een dubbelbloemig

ras toevallig onder de enkelbloeiende exemplaren eene zeer goede

afwijking is, die in zijn ras van enkelbloemigen brengen ; want dan

zouden jaren lang, door atavisme, daarin ook dubbelbloemigen

ontstaan.

„Veel belangrijker is echter het vermijden van die moederplanten,

die geene hooge mate van crfkracht bezitten. Het is toch bekend,

dat men aan de zichtbare eigenschappen van eene plant, evenmin

als aan die van een dier, beoordeel en kan welke waarde de nako-

melingen zullen hebben. Menige plant, zelve niet' bijzonder fi-ani,

brengt regelmatig zeer goede nakomelingen voort, en omgekeerd

is menig uitstekend exemplaar in dit opzicht onvoldoende. Endaar

bij Begonia's evenals bij andere vaste planten, elke verscheidenheid

door vegetatieve vermenigvuldiging uit ééne zaailing ontstaan

is, heeft men verscheidenheden, die goede en andere, die slechte

stamplanten zijn. De heer Crousse kent zijne planten ook in

dit opzicht grondig en wees mij eene reeks, die bijzonder goede

zaaddragers leverde; ik bedoel niet die veel zaad gaven, maar wier

zaailingen steeds tot de keurbende behoorden. Krachtens zijne

aanteekeningen nu zal hij eene verscheidenheid, die hij eenmaal

als eene slechte rasplant heeft leeren kennen, natuurlijk niet weer

voor kruisingen en vooral niet als 7noederplant gebruiken.

„Het is dan ook merkwaardig, zoo regelmatig als zijne rassen



— llo -

vooi'uitg'aaii, en zoo 2!eklzaam als op de 100.ÖÖC ïlaailingen, die hij

jaarlijks tot bloei brengt, eigenlijke atavisten worden aangetroffen.

De overgroote meerderlieiil blijft dicht bij het eenmaal bereikte

type en bestaat dus uit mooie planten met mooie bloemen. Natuurlijk

zijn ook aan de andere zijde werkelijke nieuwe aanwinsten zeld-

zaam. Maar het verlies aan planten, die wegens atavisme onver-

koopbaar zouden zijn, is niet noemenswaard.

„Over de keuze van het zaad voor de eigen zaaisels eener

kweekerij heb ik reeds een en ander medegedeeld. Het is hier de

jdaats, daaromtrent nog eenige bijzonderheden in te lasschen, die ik

weer grootendeels aan de ervaring van den heer Crozy met de

(kinna's ontleen. De hoofdregel is, van de allerbeste planten zooveel

mogelijk zaad te winnen. De dwerg- (*a/j;ia'.'^ hebben een fraai

vertakten ti'os, en gaan, na den eersten bloei nog langen tijd

voort uit de oksels der bladereu nieuwe bloemtrossen te ontplooien.

Zoolang het seizoen het toelaat, laat men ze bloeien, en bestuift

men ze. De zijtakkeu weg te snijden, om de zaden van den

hoofdtros krachtiger te doen worden, is niet in gebruik; veel zaad

van dezelfde plant toch geeft meer kans op vooruitgang dan een

kleiner aantal zeer krachtige zaden. Elke plant heeft zooveel

ruimte als zij gebruiken kan ; tijdens mijn bezoek stonden zij nog

zoover uiteen, dat men overal gemakkelijk tusschen de planten

tloor loopen kon; tegen den nazomer sluiten zij echter aan elkander

en bedekken het veld als met een bouquet van bloemen. Van

bemesting wordt eene bijzondere Averking op de variabiliteit niet

verwacht. Natuurlijk worden de planten flink bemest, doch een

invloed daarvan op het ontstaan van verscheidenheden is nooit

waargenomen. Wel is het loof krachtiger, de houding beter en

de kleur der bloemen levendiger bij goede bemesting, doch daartoe

beperkt zich de invloed. Ook bij de CnlcuUitm^s zijn de kleuren

levendiger en meer echt, d. i. meer juist het type weergevend, als

de planten goed verzorgd worden. Wel geeft krachtige bemesting

soms aanleiding tot veelvuldige monstrositeiten, zooals ik bij de

rozen van den heer Brun zag, maai" de kans op goede verschei-

denheden wordt er niet door vermeerderd.

„Het is een algemeene regel, dat voor kruisingen telkens die

twee verscheidenheden worden uitgekozen, voor welke de combinatie

harer eio'enschappen iets goeds belooft. Eene Canna met onberis-

pelijke bloemen, maar minder volkomen loof, wordt mot eene
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varièTeit met miuder goede bloemen, maai' voortroffelijk loof ge-

kruist. Onder de uit dit zaad verkregen zaailingen hoopt men
dan er eenige te zullen aantreffen, die de goede hoedanigiieden

der bloemen met die der bladeren zullen vereenigen. Dit is bijna

altijd het rechtstreeksche doel der kruising, hetzij nu bloem en

blad, trosvorm of bloeitijd, dwergvorm of vertakking of eenig

ander paar eigenschappen in de combinatie gcwenscht worden.

„Het spreekt van zelf, ilat niet alle producten van eenzelfde

kruising de gewenschte vereeniging kunnen bezitten. Eenige zullen

juist omgekeerd de minder goede bloemen met het minder goede

loof verbinden, andere zullen wederom andcro mengelingen der

ouderlijke type aanbieden.

„De eerstbedoelde zijn natuurlijk reeds van den aanvang af

veroordeeld en van do voortzetting van het ras uitgesloten ; het

zelfde lot treft onder de overige alleen die, wier eigenschappen geen

vooru.itgang, hetzij in de bedoelde, hetzij in eene andere richting

aanwijzen. Zonder selectie verliest ook hier de kruising hare

beteekenis.

„Een kruisingsproduct is dus niet eenvoudig het gemiddelde

tusschen de beide ouders, zooals het bij de onderlinge bevruchting

van twee niet varieerende oorspronkelijke soorten is. Daarmede

hangt samen, dat de kruisingen der Ccuma's steeds allerlei veras-

singen aanbieden. Vooral als het aantal zaden, dat men van eene

bewerking oogst, niet groot is. is liet zeer onzeker, of de gewenschte

combinatie in het zaaisel zal te vinden zijn. Kene Canna-Yrwcht

kan omstreeks vijftien goede zaden voortbrengen, en op eiuie plant

kan een aantal bloemen met stuifmeel vjui deuzolfden vader be-

vrucht worden, maar meestal is het product van zulk eene uitver-

kozen kruising, door allerlei omstaiuligheden beperkt.

„Bij de genoemde onzekerheid komt uu nog een tweede, veel

invloedrijkere. De ervaring leert, dat de producten van eene kruising

in hunne kenmerken volstrekt niet beperkt zijn tot de zichtbare

eigenschappen der beide ouders. Niet dat de kans groot zou zijn

om hij Canna's door eene kruising een geheel nieuw kenmerk te

zien ontstaan, wij zien dit o. a. uit het feit, dat de tallooze kruisingen

door verschillende kweekers gedurende bijna eene halve eeuw

uitgevoerd, lujg iu)oit aanleiding gegeven hebben tot het ontstaan

van eene witbloemige (kduia, terwijl eigenlijk van i)ijna elke roode

of hl;inwe l)loemsoort, zoowel in de ciilt-iuir iils in de natuur, eene
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witte variëteit bekend is. ^[aar de gele kleurstof der bloemljladeron

is natuurlijk ecu he/waar tegen het ontstaan van witte Caiinas^

ook zou men bij selectie in die richting meer op het afnemen

van het geel, dan op dat van het rood moeten letten. Een

karraijnroode Canna zou de meeste kans op eene w^itte verschei-

denheid leveren.

.,"Maar, om op tle gevolgen van kruisingen terug te komen,

allerlei eigenschappen bij andere variëteiten van Canna dan (h;

bij de ouders voorhanden, kunnen in de zaailingen optreden. Deze

worden als het ware slechts in de eerste plaats, door de beide

ouders maar daarnaast in de tweede plaats, door het geheele ras

van grootbloemige Canna's beheerscht.

„Dit mag wel de reden zijn, afgezien van het omslachtige S^an

een uitvoerig boekhouden, waarom aan het houden van aautee-

keningen omtrent de herkomst van het stuifmeel bij kruisingen

en aan het uiteenhouden van de zaden van verschillende moeder-

planten, door den heer Crozy en anderen zoo weinig gewicht

wordt gehecht. Men kan voor elk afzonderlijk geval toch niets

voorspellen, het blijft elk jaar eene verrassing, hoeveel en in welke

richtingen men is vooruitgegaan. Alleen dit staat vast, dat door

eene scherpe keuze en strenge uitsluiting van alle atavisten, het

ras in de geweuschte richting elk jaar verbetert. Maar in bijzonder-

heden kan men niet afdalen. Vandaar dat men gerust al het

zaad kan dooreenmengen ; men zal ten slotte toch eenvoudig uit

de zaaisels, als zij bloeien, de beste moeten uitzoeken.

„Juist zoo is het bij andere geslachten ; bij de dwerg-i>«//iu/'ó-

van den heer Crozy, de GladiolKn-cuMwvQW^ die ik bij den heer

Brun zag, de CaladuinCs van den heer Comte en zelfs in de

kweekerij van den heer Lemoino, waar in zoo tallooze geslachten

bastaarden worden gemaakt, wordt geen andere regel gevolgd.

„Ook bij rozen geeft eene zelfde kruising soms zeer uiteenloo-

pende producten, b. v. dubbele, halfdubbele en enkele, zelfs als

beide ouders enkelbloemig waren. En voor Beyotüa liex is het

algemeen bekend, hoe iedere kruising de meest onverwachte uit-

komsten geven kan.

„De verklaring van al deze onverwachte resultaten, van deze

vele teleurstellingen en soms schitterende verrassingen, was aan de

meeste kweekers te Lyon en te Nancy, met wie ik over deze

A^erschijnselen sprak, onbekend. Ik leerde haar kennen door den
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heer Bleu, wiens ouovcrti'ott'eii vei'zaiueling' vau CaUuUtiins reeds

vroeger in dit blad besproken werd. Volgens hem laat zich dit

alles afleiden uit de bekende wetten van atavisme, en niet name

uit de stelling, dat juist kruisingen de werking van het atavisme

bijzonder sterk in het leven roepen. Kende men den stamboom

van een bepaald grootbloemige Canna zóó, dat men beide ouders,

alle vier de grootouders, de acht overgrootouders, enz. tot aan de

eerste kruisingen toe kon aanwijzen, dan zon men zien, dat in

het kruisingsproduct, waarvoor die stamboom geldt, eenvoudig de

eigenschappen der ouders met die der voorouders vereenigd wa-

ren. Reeds bij eene eenvoudige beschouwing ziet men nu, dat

eene bonte mengeling van zaailingen uit eene kruising moet ont-

staan. Natuurlijk is de invloed der ouders sterker dan die der

grootouders, deze weer duidelijker dan die der overgrootouders

enz. Maar dit bepaalt slechts het aantal zaailingen, waarin zij

optreden, niet de mate van dit optreden. Want juist daarin ligt

het eigenaardige van het atavisme, dat eene eigenschap, na in vele

generatiën onzichtbaar, verscholen, of zooals men het noemt „la-

tent" geweest te zijn, plotseling weer eens in volle kracht te-

rugkeert.

„Men kan bijna aannemen, dat verreweg de meeste variëteiten

der grootbloemige Caima''s alle eenigszins belangrijke oudere typen

onder hare voorouders tellen, van alle dus de eigenschappen door

atavisme te voorschijn brengen. Want iedereen weet hoe snel het

aantal voorouders toenemen kan, als men een stamboom cenige

generatiën lang voortzet. Vóór tien generatiën bedraagt dat aan-

tal reeds meer dan duizend grootvaders on grootmoeders samen-

gerekend. Zoo vereenigt elke plant van Begonia Rex ongeveer

alle eigenschappen van dit zoo veelvormige ras, in zichtbaren of

latenten vorm in zich, en kan zij ze in hare nakomelingen doen

te voorschijn komen.

„De hier aangeduide meening van den heer Bleu berust geheel

op ervaring. Eu wel bijna uitsluitend op do ervaringen, door hem

sedert dertig jaren bij systematische kruisingen in liet geslacht

('aladiain verzameld. Ku dat hij hierin de bevoegde autoriteit is,

zal men gereedclijk toegeven, wanneer ik het een en ander over

zijne methode mededeel.

„De heer Bleu is begonnen als liefhebber, die alleen voor eigen

genoegen Caladlum''a kweekte en bevruchtte. Van daar, dat hij
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aan elke zoodanij>-o kuiistbcwerkiug' alle tijd cii alle zorg kon

besteden en nauwkeurig aauteekening liield van alles, wat hij deed.

Die aanteekeuingen ziju allengs aangegroeid tot eeji dagboek,

waarin de gehccle stamboom der nieuwste aanwinsten telkens kon

worden nagezien. Aanvankelijk lag oen groot deel van den stam-

boom natuurlijk in het duister, namelijk hot gedeelte dat den tijd

omvatte, voordat eene verscheidenheid door den heer Bleu werd

aangekocht. In den beginne had hij dus bij zijne kruisingen nog

evenveel verrassingen als andere kweekers. Maar langzamerhand

nam dit af, naarmate het tijdstip van aankoop, van het begin van

den geschreven stamboom dus, meer en meer verwijderd lag. Thans

laat zich voor elke kruising de geheele omvang der te verwachten

uitkomsten vooraf' bepalen en de uitkomst leert, dat de zaaisels

geregeld binnen die verwachtingen blijven. Of zij ze allen vervullen

hangt natuurlijk in de eerste plaats van het aantal zaailingen af,

die men van eene zelfde kruising kweekt, maar de Caladium''s geven

ruimschoots zaad, en de kiemplanten laten zich reeds jong beoordeelen.

,,Natuurlijk zijn verrassingen niet volkomen buitengesloten. Afge-

zien van mogelijke leemten in de stamboomen bestaat altijd de

kans op gewone variatie, die bij alle zaaiers, vooral als dit op

groote schaal geschiedt, van tijd tot tijd iets nieuws brengt.

„De heer Bleu past de kennis van de stamboomen zijner plan-

ten praktisch toe, telkens wanneer hij twee exemplaren voor zijne

kruising uitkiest. Want hij let dan niet alleen op de zichtbare

eigenschappen der beide planten, maar ook op de onzichtbare,

waaromtrent de stamboom hem inlicht. Wil hij twee eigenschappen

vereenigen, dan is de kans op slagen des te grooter, naarmate die

eigenschappen meer herhaaldelijk in de beide stamboomen vertegen-

woordigd geweest zijn. Wil hij eene ongunstige eigenschap vermijden,

dan mogen nooit twee individuen gekruist worden, in wier beide

stamboomen dat kenmerk eenige malen voorkomt. Zoo gaat hij

verder en bereikt zijn doel dan ook met veel grooter zekerheiden

met minder omvangrijke culturen, dan zij, die den stamboom hunner

rassen veronachtzame)i.

„Het is hier juist zooals bij paarden en rundvee; de waarde van

een dier als fokdier hangt slechts ten deele van de zichtbare eigen-

schappen af, voor een belangrijk deel echter van de onzichtbare,

die de stamboom aanwijst.

„De methode van den heer Bleu is zeker de meest wetenschap-
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pelijke en A'oor kasplaiiteii zoiulci' fwijfel ook |)i-;i,ktis('li de meest

aaubeveleuswaardiye. >raar voor Canaa's zou het boekhoiulou zoo

omvangrijk en zoo omslachtig worden, eu zou de (hiarmede ver-

Ijondeii arbeid als eeue zoo zware post op de cultuur drukken, dat

het natuurlijk is, dat men hier eeue eenvoudiger wijze van werken

kiest. Een middelweg toch is er niet, want een halve stamboom

is evengoed als in het geheel geen ; men moet dan toch op goed

geluk kruisen en zaaien.

„Tot nu toe hebben we de methode van den heer Crozy bespro-

ken; thans wenden wij ons tot een meer nauwkeurige beschrijving

der resultaten. Bij mijn tweede bezoek had de heer C. de vriende-

lijkheid, voor mij een stel bloemen uit te zoeken, die zooveel

mogelijk de verschillende trappen van den vooruitgang vertegen-

woordigden. Ik heb van elke bloem een bloemblad op papier

nauwkeurig omgetrokken, daar bij het drogen allicht de maten

konden veranderen. Aan die schetsen ontleen ik het volgende

overzicht, waarin lengte en breedte van het bloemblad voor ver-

schillende typen zijn vermeld, en wel in m. M.

Xo. 1. Oudste grootbloemige

„ 2. Tegenwoordige grootbloemige

„ 3. Madame Crozy, 1889:

„ Jr. De beste soorten van den bande

„ 5. De nieuwste aanwinst

„Waarschijnlijk hadden de oorspronkelijke typen, waarvan de heer

Crozy uitgegaan is, nog smaller bloembladeren, dan de in onze

tabel als No. 1 aangegeveue. Daar hij zijn oude typen niet be-

waart, moest ik mij met een paar oude atavisten tevreden stellen,

die naar zijn zeggen het meest met den oorspronkolijkcn vorm

overeenkwamen, ^o. 2 zijn de grootbloemige Canii,a\'i, zooals die

thans algemeen in den handel zijn, en zooals ik ze te Lyon en te

Xancy op verschillende kweekerijen zag. No. 3 hebben wij reeds

herhaaldelijk l)esproken, zij zag in 1889 op de Parijsche tentoon-

stelling het licht. De nieuwigheden van de beide volgende jaren

zijn vertegenwoordigd door No. 4, terwijl No. 5 eene nog onbenoemde

variëteit is, die reeds op een afstand gezien allo andere in volko-

menheid van bloemen verre overtreft. Ik zag daarvan een twintigtal

planten en vermoed dus, dat zij wel spoedig in den handel zal

komen.

engte
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„Diihhelo lengte en drieilubbole breedto, ziüiUiar in Uortc woorden

hel: in vijftien jaren verkregen resultaat.

,, Met de breedere bloembladeren gaat natuurlijk eene botcre

onderlinge aansluiting van deze hand aan hand, de vorm der bloem

wordt daardoor meev afgewerkt; elke bloem vormt meer een in zich

zelf afgesloten geheel, dat allengs meer tot het Glailioliis-type nadert.

En dit vereenigd met het kleurengebied, dat zoo geheel anders is dan

bij Gladiolns, geeft aairdez(> planten eene bijzondere aantrekkelijkheid.

,,De vraag of men bij eene voortgezette selectie en verbetering

van één kenmerk in ééno bepaalde richting allengs eene grens

nadert, die men niet overschrijden kan, is natuurlijk moeielijk te

beantwoorden. Vóór dat die grens werkelijk bereikt wordt, zal

haar invloed zich doen gevoelen in eene steeds toenemende vertraging

van den vooruitgang, in grootere en grootere moeielijkheden om

verbetering aan te brengen. Men bespeurt dit o. a. in de toenemen-

de bezwaren, die aan de keuze der beste individuen voor kruisingen

verbonden zijn, de verschillen worden kleiner en de keus dus

moeielijker. Dit ondervond de heer Crozy reeds duidelijk, ofschoon

<le cijfers in de tabel en de algemeene indruk, dien de sedert 1881)

gewonnen aanwinsten op mij maakten, eerder op een versnelden

vooruitgang kunnen wijzen. Ook de heer Crousse meende, dat de

bloemgrootte der Bei/onias, met name der enkelbloemige, in de

laatste jaren moeielijker vooruitging dan vroeger, en men dus ook

hier eene grens begon te naderen.

„Het naderen van de grenzen der variabiliteit is voor vele ge-

slachten tevens het sein van achteruitgang in een ander opzicht:

zij komen uit de nioile : niet die, die om haar werkelijke waarde

gekweekt worden, maar wel die, waarin de belangstelling, door do

jaarlij ksche productie van nieuwigheden, levendig moet worden

gehouden. En neemt de mode af', dan wordt omgekeerd ook de

prikkel tot verbetering bij de kweekers zwakker.

IV.

[Het Nederlandsch Tiiinbotnvhlad No. 50, 1891.)

DE dOUVERNEMENTS-TUINEX TE PENAXG.

liet is eene van de goede eigenschappen van den Eugelschman

dat hij in eene kolonie zoo spoedig mogelijk een tuin aanlegt, niet

slechts om door het invoeren en in cultuur brensren van nuttige
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planten den vooruitg'ang der kolonie te bevorderen, maar ook om
door het kweeken van sierplanten het leven te veraangenamen.

De Heer J. H. Veitch, dezelfde die onlangs de bloemisterij te

Calcutta beschreef, heeft op zijne verdere reizen Penang aangedaan; hij

deelt in de Ga)'dener''s Chronide een en ander van zijn bezook aan

de Gouvernements-tuinen te Penang mede. Dit eiland, zoo in do

onmiddellijke nabijheid van onze koloniën gelegen, heeft er, wat liet

klimaat betreft, veel overeenkomst mede; het is daarom voor ons

bijzonder interessant te weten, wat daar op het gebied van tuin-

bonw gedaan is.

De tegenwoordige curator, de heer Curtis, is oen oude bekende.

Hij was vroeger reiziger en plantenzoeker voor de tirma Veitch te

Londen; in die kwaliteit bezocht hij onze Oost-Indische koloniën

dikwijls, hij bracht een aanzienlijk aantal nieuwe jdanten uit

Sumatra, Borneo en de ^Molukken naar Engelands hoofdstad. De

keus als chef van een op te richten tuin te Penang was eene geluk-

kige ; hij staat onder de superintendentie van den Directeur van

den tuin te Singapore.

Zooals bekend is, is het terrein te Penang nog al geaccidenteerd.

Er zijn veel heuvels of liever kleinere bergjes, waarvan de hoogste

2750 vt. meet; op een dezer heuvels, de z.g. ,,Governements Hill"

staan eenige landsgebouwen. Hier heeft de heer Curtis een proef-

tuin voor groentencultuur opgericht ; erwten en dwergboonen

gedijen vrij goed, kropsalade en uien groeien beter van geacclima-

tiseerd zaad, eene soort Chineesche witte, kool teelt men hier niet

uit zaad maar uit stek, juist zoo als bij ons.

Yan (l(Mi heuveltop heeft men een fraai uitzicht op de provincie Wcl-

lesley en verder op Kedah en Perak; het eerstgenoemde is een vrucht-

bare landstreek, waar de teelt van tapioca, suikerriet en klappers op

vrij groote schaal gedreven wordt. Sommige dier ondernomingen

zijn op tamelijk groote schaal ingericht, zoo zijn er, die met 2000

koelies werken. In Perak plant men koffie; het klimaat is er

echter ongezond. Ik ontmoette een planter, die van zijne 500 koelies

er door ziekte 100 verloor on nu ook zelf wegens ziekte moest

repatrieeren. Ook vindt men op den heuvel een nieuw gezondheids-

<'tal)lissement; h(!t in een stevig van graniet opgetrokken gebouw.

Op den top van dien heuvel groeit een prachtige conifeer met buiten-

gewoon fijn loof, üacnjdkuii elatmir, ook Fodocarpiis chinensis groeit hier

goed, en van G re oillea rohn.'ihi atonden eenige zeer forsche 2^ /^-jarige
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plaiilcii; Sjiii/Jioih'U niiiipdiiiilafa stoiul liier evenals in lagere streken

fVaai in bloei ; eenc vreeimle plant is Bacchia frutescens, die tot do

Mijftaceeë)i behoorcnde, echter veelmeer aan een Casuarina doet den-

ken; thee-rozen bloeien hier fraai, hi/hrlde-reinoniants doen het evenwel

slecht Verder vindt men op do helling eenig-e zeer hooge boomen

tot de Dipteroatrpeeëti belioorende. Een groen kleed, dat op vele

plaatsen de heuvels bedekt, bestaat uit Glekhenia's^ pakoe andain,

Ol. ff(i;/ell.ari.s, Gl. (Jkhotonut en Gl. /oiu/issinia, de laatste komt

niet zoo veelvuldig voor als de eerstgenoemde twee. Op boomen zag

ik fraaie exemplaren vau FlatyceHum hifonne, ook Dipheris Hors-

fieldli, pakoe turate komt hier voor.

Op eene hoogte van 2000 vt. was een proefveld voor de cultuur

van ingevoerde en inheemsche vruchtboomen; in 1885 aangelegd

waren de meeste planten nog te jong om op resultaten te kunnen

wijzen; dat de Europeesche vruchtboomen hier echter weinig beloof-

den was duidelijk genoeg te zien. Deze boomgaard vs^as omheind

met BcDnbusa iiana\ deze en PUhecolobiiim didce zijn de beste planten

voor hagen op het eiland.

Eugeissonla tristes, Areca catechi(, p'many en Cocos nucifera,

kloppers zijn de meest voorkomende palmen, de laatstgenoemde twee

meestal in cultuur, verder doerian, iHuugistan, kruidnagels en

Holeinuscaat ; van de laatstgenoemde twee bestaan vrij uitgebreide

aanplantingen.

Daar door de planters veel van het bosch, dat de heuvels

Ijodekte, gekapt werd, meende de Regeering met het oog op de

geregelde waterverdeeling, dat hieraan een einde moest gemaakt

worden ; het kappen van boomen in de bosschen werd verboden en

de overtreders werden met flinke straften bedreigd. Aan üurtis

werd hot toezicht op de bosschen opgedragen; hij stelde een aantal

wachters aan en inspecteert nu en dan zelf de verschillende streken.

Aan den voet van heuvel ligt de z. g. Gouvernemeuts-tuin,

circa 55 acres groot en op 4'/., mijl afstand van Georgetown. Plet

terrein is sterk geaccidenteerd en omringd door heuvels van zoowat

500 vt. hoogte; op een der hoogste punten ligt de woning van den

curator; hieruit heeft men een schilderachtig gezicht over den tuin.

De tuin is met smaak en kennis aangelegd en zal eerst later,

ais de boomen wat ouder en grooter geworden zijn, meer uitkomen*

Er zijn verschillende z. g. planthuizen ; een der grootste ligt bij den

eenigen ingang; het is een ruim gebouw bedekt met gespleten
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stengels van palmen. Voor liet ,uebon\v ^taan een paar fraaie

boschjes van Ftycliospenna Macart/iKri, ze zijn ongeveer 10 vt.

hoog, terwijl een gedeelte van den ingang wordt bedekt door Hi<jtionia

('haiitberlai/nei. In liet midden der plantenkas is een rotswerk ge-

maakt, waarop verschillende gewassen zijn geplant, o. a. eene

Cijcas circinalis van 12 vt. diameter, groote exemplaren van

Anthiu'hdm regale] tegen een der palen, die het dak steunen, klimt

Nepenthes phi/llainphora, die er welig groeit; verder stond er nog

de fraaiste Antlmriion Veitchi, die ik immer zag; er waren bladeren

aan van 2V., vt. lengte. De grootste Aroidec in den tuin was eene

Alocasia zonder naam, afkomstig van Calcutta; boven een klein

waterbasiu in de serre hingen eenige zeer goede planten van

Xepenthes ampullaria en N. Raffiesiana.

Ook de beide zijden van de kas zijn met rotswerk aangelegd;

aan den eeuen kant stonden Anthurhtni cristulUnuin, hontbladeriye

Beyonia's, Anthuriuui Ferrierense fraai in bloei, Ei(churi.s umazonica in

bloei. Acliantum periivianinn, Xephrolepls davaUioides fiirrans; aan

het einde stonden eenige zware exemplaren van AiufiopteriH pi-ecUi.

Veel van het rotswerk was met Selag Inella's en andere kruipende

planten begroeid. Aan de andere zijde waren D(trallia\'i, Aspidistra

cariegota, Ctirineria picturata, PJdlodpiidron gloriosiiin, Marantci's^

Heliconla rosea geplaatst, terwijl Cgrtodeira fulgida en chontalensis,

GymHOstuchin in s en Flttonici's geholpen door Ficus repens hier het

rotswerk bedekken, ook fraaie Caladiuiiïs en DrucaemCs, o.a. Dr.

Gokliana, groeien hier goed.

In het gazon liggen verscheidene vakjes met fraai bloeiende

gewassen beplant, o. a. met witte en roode Vincu's, Zinnias,

Coreopsis, een paars bloeiende Belloperone, hauekaiHinen, Pluinhayo

capensis, Crossandra infumlihuUformis enz. De laatstgenoemde is

verreweg de fraaiste plant voor vakjes, de helder steenroode

bloemen komen in zóó groote menigte aan de plant, dat zij er door

bedekt wordt; van de twaalf maanden bloeit deze Croxsandrti er

stellig negen achtereen door.

Livistona Adansonii, Cocos plninosiDi, Archontophoenix Alexandrae,

Oncosperma filimentosa zijn de meest ontwikkelde onder de palraen-

groepen. Tegen een regenboom Fühecolühlnin Suikkii, klimmen

l'hilodendroii'a en Fothos aureu\ de laatste heeft helder bonte

bladeren, een buitengewoon groote Cyinbldiuni groeit op den stam

van een Alstonla scholaris. De grootste Orchidee uit den tuin is
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GrdiHiiKifop/ii/ll'nH sjjecinsHiii. dio iiiUi\vl<(Mii'ig' o'emoteii 42' ^ vt.

omtrek heeft met takken van (> ;V 7 Tt. lano^; het vorige jaar bloeide

zij met 80 bloemsteiigels, die ieder 7'\, vt. lang waren. Een e lage,

geel bloeiende kamperfoelie, die wol o]) J^mi/rera ciriiienfiif; geleek,

bedekte een geheel vak.

Araucarla Cookei, groeit er vrij ri!g(dinatig; verschillende soorten

1'anax, Codiaemn's. Acali/p/uis, /JihLscKs enz. vormen heestervakken.

Jn de nabijheid van eene kleine brng. die naar tlan waterval leidt,

staan eenige goedi^ exem]daren van \\ onniit Bitrlildijcl, die slechts

4 vt. hoog maar wel 5 vr. breed zijn. ('(ilnplu/llinn inop/ii/lJiiui^

iijamplotKI, is een fraaie boom. die vecd in den tuin geplant is. In

het midden van den tuin staat nog eene sierlijke achtkantige plan-

tenkas met o|)eii zijwainien. Vei-sclieidene in ])otten gekweekte

DrchideeÓMi staan hier in bloei, o. a. ('alantltc cpi'dfrlfoVut, C. restita, ('.

('. liif.éa, C. fi'ri/iikri.aiia, l)eii</ro/niti)i Dmrii. ('affiri/a (rofikelllana,

f'halaenopsis r//v/;/r////o/v/, (!oelo(/i/ne aspfrafa, Afinn/iiui haiiibusac-

f()li((, \'anda iiisii/ii/s en anderen. De/e fraai bloeiende planten, afge-

wisseld met rare)is, palmen. Arhimenes en Aroideeën yohleden goeA.

In de kweekerijen stonden in vier lange kweekhuizen tal van

jonge plantjes, o. a. nagenoeg al de nienwste soorten en variëteiten

der grootbloemige Canna's ; ook hier verloochende zich de voor-

keur voor (^rcliidee("'n niet, Catflcipi's en Jjidia':^ zag ik nog

nergens in Indië zoo goed gekweekt, ook Li/caste Skinneri, An-

(jraecwn ne.<i(/nipednle, Zi/c/opekdinn Maclcaijl^ Ci/pripediiim insigne,

C. nivevDi van Kedah, C. Godcfroipie, ('. Loiret\ C. concolor, C.

LmvrenceanH.nt en C. Rofhscfnldlaniiui zien er krachtig uit. In

de varen-kas stonden krachtige exemplaren van Adiantimi frapc-

zifonne, A. Faiiai/onsr', J. fownim, A. Scemanni.^ A. Baa><ei en

A. FergnsonU.

De groote attractie van den tuin is de waterval, die zich

van eene hoogte van 500 vt. naar beneden stort ; ofschoon

deze val niet op eens geschiedt, maar eenige malen onderbro-

ken wordt, hoort men toch het donderend geluid door den

geheelen tuin. Uit het reservoir aan den voet van den waterval

wordt Georgetown van water voorzien, pijpen loepen hieruit naar

de stad; ook twee l)eken met helder kabbelend water stroomen

door den tuin.

\G,irdfncys (lirnnirle Xo. 309, 1892J. iv.
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DE INVLOED DER VOCHTIGHEID OP DE ONTWirCKEUXOT
DER PLANTEN.

De Heer Gaiii heeft met behulp van een aantal verafelij kende

proeven onderzocht, welken invloed de vochtigheid in het al-

gemeen op de ontwikkeling der planten heelt. Hij cultiveerde

daartoe een aantal der gewone landbouvvplanten iu droge, gewone en

in vochtige lucht, gecombineerd met een drogen of vo^htigen bodem.

De invloeden van een vochtigon bodem alléén waren in hoofd-

zaak de volgende

:

1°. Een vochtiger l)odem versnelt den groei van af het oogenhlik

van kieming.

2°. Vochtigheid begunstigt den groei van den stengel, en deze

invloed is des te sterker, naarmate de plant jonger is.

3°. De vorm der plant is in vochtigen bodem slanker dan in drogen,

terwijl ook het aantal en de totale oppervlakte der bladeren grooter is.

4°. De bladontwikkeling in vochtigen bodem vertraagt niet

merkbaar den bloei, en deze treedt zelfs vroeger in.

5°. Bij droge lucht gaat de vruchtzetting langzamer in drogen

dan in vochtigen bodem.

Bij vergelijking van grondsoorten van verschillende samenstelling

(zand, humus, klei, kalk) bleek dat de invloed der vochtigheid zeer

verschillend was naar gelang van de physische gesteldheid van den

bodem, vooral bij jonge planten ; later worden die verschillen minder.

Bij combinatie van vocbtigen of drogen bodem met vochtige

of droge lucht bleek

:

dat de bloei vertraagd wordt, zoowel door drogen bodem als

door vochtige lucht, en dat hij versneld wordt door droge lu(dit

of door vochtigen bodem : en ook :

droge lucht is zeer bevorderlijk voor den bloei,

vochtige bodem is bevorderlijk,

droge bodem werkt vertragend op den bloei.

vochtige lucht zeer vertragend.

\Con)pf. rend. T. 115, No. 2\\. J.

DR.\INAOE.

Ree<ls dikwijls is er gewezen op het groote nut der drainage

voor de verbetering van den grond. Kr kan echter niet genoeg

aan herinnerd worden welke voordoolcn {[cm' bewerking voor den
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land- 011 tuinbouw aan kan l)roiii,aiii. Hot is met hot goede be-

werken on onderhouden van don «rond, m(!t hot voldoende bemesten

der velden een der krach tigsto middelen om de productie niot

slechts op te voeren ma;ir ook om de kwaliteit te verbeteren.

liet doordrinn-eii van do luchr fot zelfs in den ondergrond is

om verschillende redenen noodzakelijk; neoni slechts het feit, dat

de grond hierdoor warmer wordt, in oen tropis(di klimaat met

zwaren regenval komt dozo factor minstens oven krachtig in aan-

merking als in gematigde of koudere streken : onze inlandscho land-

l)ouwors weten u spoedii^- te vertellen of een bodem koud of warm is.

In sommige gronden wordt de toegang van de lucht tot den

ondergrond door hot aanwezig zijn van w'ater verhinderd.

Al onze cultuurplanten — moeras en waterplanten natuurlijk

uitgezonderd — hebben, om krachtig te kunnen groeien, warmte

en vochtigheid in den grond noodig, ze kunnen echter niet tegen

stilstaand water.

Gedraineerde gronden zijn warmer omdat het water, dat anders

verdampen moest, nu op eene betere en snellere wijze afgevoerd

wordt, en juist voor dit verdampen is veel warmte noodig, die nu

ten bate van den grond komt. Om kort te zijn, de voordeelen

der drainage zijn, dat vochtige gronden droger, koude gronden

warmer en zware gronden lichter worden. Vooral voor laatstgenoemde

is de drainage nuttig; de grond wordt lichter, kruimeliger, vrucht-

baarder en gemakkelijker te bewerken ; nog, en dit is wel het voor-

naamste: de scheikundige processen, die het plantenvoedsel in den

grond bereiden en oplosbaar maken, werken in gedraineerde

gronden krachtiger en sneller en tot grooter diepte in den bodem.

IGanJener's Chroiiirh Xo. .304, Vol. XFI] w.

VRUCHTBAARMAKING VAN DEN GROND DOOR
CULTUUR VAN LEGUMINOSEN.

Door van Strobel zijn in Hohenheim (Würtemberg) proeven

genomen met verschillende Legiiminosen. Het doel dier proef-

nemingen was o. m. de grootte der stikstof-productie van die

éénjarige peulvruchten te loeren kennen en zulks met het oog op

hun relatieve waarde voor groene bemesting. Hij vond o. a. het

vol"'onde

:
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Grooie booiien

Blauwe lupinen

Witte lupinen .

Roode klaver. .

Opbrengst van de geheele plant

(inclusief wortels) per M= in

grammen:

droo^-grewii



HOE VOEDEN DE PLANTEN ZICH MET HUMUS?

( met plaat I ).

De wijze waarop de voeding eener plant plaats heeft is,

ten minste wat de hoofdzaken betreft, niet zeer ingewikkeld en

kan in weinige woorden saamgevat worden

:

Het koolzuur der lucht, in de bladeren binnendringend, wordt

aldaar in het licht in zijne bestanddeelen ontleed, waarbij de

zuurstof vrij komt, terwijl de achterblijvende koolstof zich met

water verbindt tot koolhydraten en wel in de eerste plaats tot

druivensuiker en zetmeel.

Deze „assimilatie-producten" worden van uit de bladeren

naar den stengel afgevoerd waar zij, door combinatie met de

door de wortels uit den bodem opgenomen anorganische stoffen

(zouten) de veel meer saamgestelde bestanddeelen der plant,

in de eerste plaats de eiwitstoffen, helpen opbouwen.

Op deze wijze voeden zich nu wel vele en zelfs verreweg de

meeste planten, maar algemeen geldig is het bovenstaande

toch niet, en wel omdat er planten zijn die geen kool-

zuur kunnen ontleden, terwijl er weer andere zijn die zouden

kwijnen of sterven, wanneer zij uit den bodem niet anders dan

anorganische bestanddeelen opnamen.

De planten, waarop de beschrevene wijze van voeding van

toepassing is, zijn al diegene die in het bezit zijn van groene

bladeren, en dat die tot de talrijkste vertegenwoordigsters van

het plantenrijk behooren is zóó waar, dat velen zich misschien

moeite moeten geven te bedenken, of hun misschien een (hoo-

gere) plant bekend is, die de groene bladeren mist.

Er zijn echter ook een aantal planten, die wel is waar gewone
IV. 9
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groene bladeren bezitten maar die roeh wat hare voedin» aangaat,

eene trede lager staan dan de gewone planten.

Tot deze behooren o. a. de zoogen. maretakken {Viscum-

soorten. „mistle-toe") en andere die hier veelvuldig voor-

komen en vooral nog al eens op de pala-boomen aangetroffen

worden. Zij bezitten een groot aantal goed ontwikkelde, groene

bladeren, zoodat zij ook assimileeren kunnen, maar zijn niet

in staat de benoodigde anorganische stoffen zelf uit den bodem

putten, waardoor zij genoodzaakt zijn dit gedeelte van haar

voedsel aan een anderen boom te ontleenen. Daarom leven deze

planten ook op diens takken en dringen met liare zuigwortels

door de bast tot in het hout van de voedsterplant door en

trekken de aldaar voorkomende, bruikbare bestanddeelen tot zich.

Wat hare levenswijze aangaat, moeten dus ook deze planten

inderdaad tot de echte parasieten gerekend worden, doch wegens

het bezit van groene bladeren, behoeft liarc wijze van voeding

niet zoo veel van die der gewone groene planten af te wijken.

Wederom eene schrede lager, maar hooger dan de echte

„parasieten" (die al hun voedsel aan levende planten of dieren

onttrekken moeten) staan die planten, welke onder den naam

„saprophyten" of „humusbewoners'" saamgevat worden.

Evenmin als <le echte parasieten, kunnen ook de saprophy-

ten leven, zonder opname van organische bestanddeelen,

doch deze behoeven dan nier tot nog levende wezens

te behooren, integendeel leven deze planten steeds op overblijf-

selen van planten of dieren. Daar de meest gewone vorm

waaronder plantenresten in de natuur voorkomen, de humus

is, zoo heeft men deze planten ook zeer karakteristiek „huraus-

planten" genoemd.

Van de plantaardige parasieten en saprophyten zijn de schim-

mels wel verreweg de talrijkste en meest bekende vertegen-

woordigsters. Het onderscheid tusschen beide groepen onder de

schimmels is niet zóó geheel scherp als men wel vermoeden

zou, er wel omdat alle echte parasieten in staat zijn, om, zij

het dan ook tijdelijk, eene saprophytische levenswijze te voeren,

hoewel dan slechts onder zeer bepaalde, voor elk verschillende
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voedingsorastandigheden ; bovendien is het omgekeerd niet

onmogelijk dat sommige saprophyten onder bijzondere condities

parasietisch gaan leven, maar die gevallen z.ijn, zoover bekend,

toch zeldzaam.

Behalve deze laag georganiseerde schimmels, zijn echter ook

onder de hoogere planten de echte saprophyten of humusplanten

niet zeldzaam.

Enkele in Enropa in het wild voorkomende aard-OrcAic?eeë>/,

als Neottia N/dus avis^ Corallorhiza, Epijjogum, benevens de tot

eene geheel andere familie behoorende Monotropa., die alle

door een geheel bleek-bruine kleur gekenmerkt zijn, mogen

hier genoemd worden.

Andere dier humusbewoners echter missen die eigenaardige

kleur, en zijn integendeel in het bezit van meer of minder

sterk ontwikkelde groene bladeren i), zoodat ook deze wel is

waar assimileereu kunnen, maar toch veelal op verre na niet in

voldoende mate om in hunne behoeften te voorzien.

De voorbeelden van deze half-saprophytische planten zijn

veelvuldiger. Onder de hoogere cryptogamen vindt men ze

bij Psilofutn (een Lijcopodiacee welke ook op Java voorkomt),

terwijl ook de voorkiemen en jonge plantjes van eenige der

Javaansche Lycopodiuni's , volgens de onderzoekingen van

Dr. Treub, een saprophytische levenswijze leiden. Onder de

phanerogamen zijn het wederom eenige a,a.vd-Orchideeënj verder

een plantje onzer Hollandsche duinen, Pyrola en andere meer.

Al deze laatstgenoemde gevallen beschouwde men echter nog

tot voor betrekkelijk weinig jaren, als alleenstaande afwijkingen,

zoodat daaraan ook niet zoo zeer veel gewicht gehecht werd. Wei-

nig vermoedde men echter dat juist deze plantjes een schakel vorm-

den in den keten der talrijke overgangsvormen, die van de echte

saprophyten voeren tot die planten, welke zich uitsluitend met

anorganische stoffen voeden, terwijl het geen geringe verwonde-

ring wekte te vernemen dat tot die overgangsvormen ook

') Ook in de bovengenoemde, geheel saprophytische Neottia werd

bladgroenkleurstof aangetroffen, hoewel in zeer geringe hoeveelheid en

zelfs waarschijnlijk onvoldoende voor assimilatie van eenig belang.
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behoorden een aantal boomen, van welke nion nooit anders

gedacht had, als dat ook die het type vormden van planten die

zich steeds geheel /onder organisch voedsel ontwikkelden.

Intusschen staan deze laatstbedoelde planten niet geheel op

één lijn met de zooeven genoemde Psilofinn enz., en wel omdat

waar dit plantje het niet zonder humns kan stellen zonder

te sterven, de laatstbedoelde zich ook zonder dien kunnen

ontwikkelen, hoewel voor een normalen, krachtigen groei dit

bestanddeel toch een eerste noodzakelijke voorwaarde is. Een

tweede voorwaarde moet daarbij echter niet minder noodzakelijk

vervuld zijn, en het is de bespreking juist van deze tweede voor-

waarde welke het hoofddoel van dit opstel vormt.

Het is namelijk niet zoozeer liet algemeen bekende feit, dat

planten bij verlilijf in een humusrijken bodem krachtiger groeien

dan in een humusarmen, als wel de wijze waarop die planten

zich met die humus voeden, die merkwaardig en daarom eene

meer uitvoerige bos])reking ten volle waard is. Bovenal is dit

het o-eval omdat do onderstelling gewettigd begint te worden

dat alle planten, die voor hare cultuur een humusrijken grond

eischen, zich ook alle op dezelfde, interessante wijze gedragen

waar het geldt zich dien humus ten nutte te maken ^).

De methode welke deze planten daarbij volgen bestaat daarin

dat hare wortels zich met het mvcelium vnn in den bodem

') Bij de beschouwing van den rol, welke de humus in den bodem speelt,

moet echter steeds een scherp onderscheid gemaakt worden tusschen de

daardoor veroorzaakte verbetering van den bodem in chemischen en die ia

physischen zin. Humus of bladaarde toch is een zeer poreuse, losse massa,

zoodat een daarmede vermengde bodem eveneens meer poreus en los wordt,

waardoor eensdeels de lucht veel beter in den bodem kan doordringen,

maar deze bovendien veel meer water bevatten kan. Deze beide omstan-

digheden veroorzaken dat de wortels in humus zich beter ontwikkelen

en ook krachtiger functioneeren kunnen. Bovendien hebben proeven van

Dr. Höveler vooi' korten tijd geleerd dat ook van éénzelfde plant de

wortels zich in een humusrijken bodem veel sterker vertakken dan in een

humusarmen (zand-) grond.

In de ondervolgende besprekingen omtrent de rol die de humus in het

planten leven speelt, zal verder de physische toestand van den bodera

buiten beschouwing gelaten worden.
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levende schimmels verbiiidoii tot één ()i*j;';uiis(;li geheel, waarbij

de door de schimmel ontle(>d(le humus door haar naar de

wortels vau den boom gevoerd wordt. Op die wijze wordt deze

toch de voedingsstoffen uit den humus machtig, hoewel ii ij zei f

niet iu staat is ze er aan te onttrekken.

Een zoodanige innige verbinding van wortel en schimmel

heeft den naam gekregen van niijcorhka, welk woord letterlijk

beteekent: ,,schimmel-wortel".

Wij zullen nu hier achtereenvolgens nagaan hetgeen er

sedert het jaar 1885, toen de eerste onderzoekingen over de

mycorhiza verschenen, tot op heden daaromtrent bekend gewor-

den is. Het volgende is bijna uitsluitend ontleend aan een

vijftal geschriften van Prof. B. Frank te Berlijn, terwijl ook

de teekeningeu op de bijgevoegde Plaat I alle uit zijne publicatie's

overgenomen zijn.

I. Ontdekking der Mycorhiza.

De aanleiding tot de ontdekking der mycorhiza was een

onderzoek naar het voorkomen, de levenswijze enz. der truffels,

hetwelk, ingevolge opdracht vau den Pruisischeu Minister

van Landbouw, door Prof. Frank ingesteld werd.

Truffels zijn, zooals bekend is, de vruchtlichamen van

enkele, zeer bepaalde schimmel-soorten, die zich door een

uitsluitend onderaardsche levenswijze kenmerken; van die

talrijke soorten zijn er slechts enkele die als truffels genuttigd

worden ; zij behooren alle tot het geslacht Tubei\ en de meest

geliefkoosde soorten daarvan zijn de Tifber melanospormn,

brumale, aest'wum en mesenterlcum, terwijl andere soorten als

T. magnatum op minder hoogen prijs worden gesteld, en wederom

andere, als T. excavatHm en ntfian hard en oneetbaar zijn.

Het mycelium (de zwamvlokken) dier truffels, waaruit de

vruchtlichamen, eveneens onder den grond, ontstaan, bestaat uit

een uiterst saamgesteld vlechtwerk van meer of minder dikke

bundels fijne draden, die zich overal in den grond verspreiden.

Daar de truffelcultuur een zeer winstgevend bedrijfis (hetgeen

o. a. opgemaakt kan worden uit een in dit tijdschrift, Dl. III,
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blz. 711. vdorkomeud reforaar i dar vooral in Frankrijk on in Italië

zeer bloeit, werd reeds op vele andere plaatsen, o. a. ook in Neder-

land en in Duitscliland getracht de trufllelcultuur in te voeren,

maar deze pogingen werden slechts zelden met succes bekroond.

Deze slechte uitkomsten vinden echter hare verklaring in de

omstandigheid dat de truffel aan den bodem verschillende, zeer

bepaalde eischen stelt, die niet altijd gemakkelijk te vervullen zijn.

Met een bodem waarin een groote hoeveelheid humus voor-

komt stelt deze schimmel zich namelijk niet tevreden, maar te-

vens moeten op dien bodem vele boomen van enkele zeer bepaalde

soorten (nl. eiken, beuken enz.) groeien, terwijl bovendien een

kalk- of kleibodem als ondergrond de voorkeur schijnt te genieten.

Dat leerde de ervaring van den truffelkweeker ; wat echter

de rol was die eik en beuk daarbij speelden, was onverklaarbaar

;

wel werd herhaaldelijk de meening uitgesproken dat misschien

het mycelium van den truffel zou parasieteeren op de levende

wortels van genoemde boomen. Boudier vermeldt dat hij

waarnam dat de wortels geheel met het truffelmycelium bedekt

waren en daarbij een anderen, dikkeren vorm aangenomen

hadden, zoodat hierdoor het denkbeeld van parasieteeren op de

wortels vrij grooten grond van waarschijnlijkheid kreeg.

Intusschen bleek door de latere onderzoekingen van Prof.

Frank, dat de verhouding tusschen truffel en boom van veel

meer saamgestelden aard was, en dat men hier in plaats van

met parasietisme, met een nieuw geval van symbiose te doen had.

In het geval van parasietisme zou alleen maar het mycelium

voedsel aan den boom onttrekken, en dus de truffel uitsluitend

voordeel hebben van het samengroeien met de wortels, terwijl

bij symbiose de truffel ook wel voedsel aan den boom kan

onttrekken, maar dan moet tevens de boom nut hebben van

zijn vereeniging met het mycelium van den truffel.

Het is nu juist het laatste, dus de rol die het mycelium

speelt in het leven van bepaalde boomen, dat door de onder-

zoekingen van Prof. Frank in het licht gesteld werd en waaruit

bleek dat, hoewel die boomen zich ook konden ontwikkelen

zonder in aanraking te zijn met eenig dergelijk mycelium, voor



— 137 -

een normalen, krachtigeu groei de symbiose met zulk mycelium

noodzakelijk was. Daar dit laatste humus uoodig heeft voor

zijn eigen leven, zoo verklaart dit tevens waarom die boomen

slechts op luimushoudenden bodem welig kunnen tieren.

Li. VüKM KJS' BOUW DEK MyCORHIZA.

Hoewel in beginsel de samenstelling der mycorhiza's geheel

dezelfde is, zoo vertoonen zij toch dikwijls belangrijke verschillen,

zoowel met betrekking tot hun uitwendigen vorm als ook tot

hun inwendigen bouw. De verschillende eigenschappen die de

mycorhiza vertoonen kan, zullen wij nu in het kort nagaan,

alleen echter voor zoover dit voor het begrip van de functie

dezer „symbiotische organen", zooals men ze, hoewel niet geheel

juist, zou kunnen noemen, noodig is ; fijnere bizonderheden vooral

wat den inwendigen bouw betreft, zullen daarom achterwege

gelaten worden.

De verschillende mycorhiza's welke Prof. Frank onderzocht,

werden door hem tot twee groepen gebracht en wel naar gelang

dat het myceliumweefsel den wortel van buiten bekleedde,

of dat dit in hoofdzaak binnen in de cellen van het wortel-

weefsel gelegen is. De eerste soort verkreeg den naam

y^ectotrophe mycorhiza ", terwijl de tweede soort ^endotrophc

mi/corJiiza'" genoemd werd. Een eenigszins korte, en daardoor

bruikbare vertaling van deze woorden laat zich niet gemakkelijk

geven, zoodat wij moeilijk anders kunnen doen dan ze ook

hier gebruiken. De zooeven gegeven omschrijving van

„mycelium buiten op" en „mycelium binnen in den wortel" geeft

echter vrij wel de beteekenis dier technische termen weer.

/. EctotropJte Mycorhiza.

De ectotrophe mycorhiza (die met uitwendig mycelium dus)

is degene welke het eerst door Prof. Frank ontdekt werd, en door

dezen, het meest in het oogvallenden vorm op den weg geleid,

werden in aansluiting daaraan andere planten onderzocht en de

andere vormen van mycorhiza gevonden.

Ook bij de ectotrophe mycorhiza kan men verschillende

vormen aantreffen, doch alle komen onderling daarin overeen
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dat de worteloppcrliuid steeds door eeu meer of niiuder dikke

laag van een, veelal zeer dicht, vlechtwerk van zonder eenige

regelmaat doorelkauder slingerende schimmeldraden omgeven is.

Uitwendig gelijkt zulk eene mycorhiza dan ook meer op een

vruchtlichaam, of beter nog op een „sclerotium" ') van een

schimmel dan op een wortel.

De dikte van het omhullend myceliumweefsel kan zeer

verschillend zijn ; nu eens is het betrekkelijk dun, een ander-

maal is het zóó dik, dat de omvang der mycoriiiza dubbel zoo

groot kan zijn als die van den oorspronkelijken wortel.

Is een wortel geheel, ten minste wat het jongere, dunnere

deel betreft, in mycorhiza overgegaan, dan zet zich de mycelium-

mantel ook over den wortcltop heen voort en bedekt deze

met een nagenoeg even dikke laag als de overige declen van

den wortel. Intusschen gaat deze nog steeds door met in de

lengte te groeien, hoewel langzamer dan gewoonlijk, maar daar

de schimmeldraden even snel medegroeien, ten minste als de

omstandigheden gunstig zijn, zoo blijft ook de worteltop voort-

durend door de schimmel bedekt.

Het'gevolg daarvan op den wortel is tweeërlei, ui. eerstens

ontwikkelt zich het wortelmutsje (dat anders den worteltop

voor beschadiging moest vrijwaren) in veel geringere mate dan

anders, blijkbaar omdat nu de myceliummantel dien beschutten-

den rol overneemt, terwijl in de tweede plaats de vorming van

wortelharen, met behulp waarvan de plant de anorganische

stofïen uit den bodera bemachtigt, geheel uitblijft. De dicht-

aanliggende laag van schimmeldraden, maakt de ontwikkeling

ilier haren onmogelijk, maar voor de plant is onder deze

omstandigheden dit gemis niet groot, omdat het mycelium de

') Hoewel bij de meeste schimmels het myceliuiii een zeer teer weefsel

is. dat onder allerlei omstandigheden spoedig afsterft, zoo kan dit toch

bij andere soorten nieerdiue duurzaamheid erlangen, waardooi- /iilke

iriyceliën in staat zijn koude en droojite te verdragen. Daartoe voiiuen zich

dan kluwens van dicht ineengevlochten myceliumdraden die later tot

donker gekleurde, vrij vaste lichamen worden; deze lichamen hebben den

naam van »selerotiën" gekregen, en dragen in het Duitscli den zeep

goeden naam van »Dauermycelien".
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functie dor wortclharcu overuocmt. Het omliiillend myecliimi

wordt daartoe in staat g'esteld dqordat van daar uit talrijke,

meer ofmind(!r dikke bundols van sohinimeldradcn afgaan (in ver-

reweg de meeste gevallen althans) die, gaandeweg in dunnere

bundels of ook in enkele draden oplossend, zich op groeten

afstand van de mycorhiza verspreiden en overal aan bestanddeel en

van den bodem vastgroeien op geheel dezelfde wijze als ook

de wortelharen dit steeds doen. Door middel van andere

bundels staat de mycorliiza dan tevens in verband met het

mycelium van in de nabijheid levende truffels of andere der-

gelijke schimmels.

In Fig. 4 op de bijbehoorende Plaat I is het uiteinde eener

mycorhiza afgebeeld, waaraan men ziet hoe talrijke schimmel-

draden van de mycorhiza afgaan, terwijl men in Fig. 5 zien

kan hoe deze draden in verbinding staan met de bundels

myceliumweefsel (b) van een dichtbij gelegen truifel.

Xiet altijd echter begeven zich van de mycorhiza zoo vele

schimmeldraden in den bodem, want in eenige gevallen wordt

waargenomen dat deze plaatselijk geheel ontbreken, zoodat dan de

oppervlakte der mycorhiza geheel glad is. In Fig. 2 is een kort

zijtakje van een zoodanigcn wortel afgebeeld ; de kleine celletjes

waaruit de oppervlakte blijkt te bestaan, behooren dus tot de draden

van het mycelium on slechts in het midden ziet men door die

laag eenige cellen van het eigenlijke wortelweefsel heen-

schemeren.

Omsluit de myceliummantel het topgedeelte van den wortel

nauwkeurig, zoo treden deze elementen tocli niet in nauwere

verbinding met elkander, zoodat men den mantel over den wortel

zou kunnen verschuiven. Dit is echter alléén het geval in de

nabijheid van den worteltop en strekt zich uit tot aan de plaats

waar de wortel zich niet meer in de lengte strekt, dat is eenige

millimeters onder den top. Op verderen afstand van daar begint

echter een meer innige verbinding tot stand te komen, doordat

eerst eenige en later steeds meerdere myceliumdraden in het

weefsel van den wortel indringen. Hoe verder men dus van den

top af gaat, des te inniger wordt die verbinding.
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De inwendige niyceliunulradon dringen ecliter niet in

de cellen der wortelopperhuid, maar begeven zich steeds

tusscheu die cellen door naar binnen, waarbij zij in den

wand der cellen voortgroeien, totdat zij ten slotte dikwijls die

opperhuidscellen van alle zijden omgeven. In Fig. 3 vindt men
een afbeelding van de wijze waarop de schimmeldraden den

wortel binnendringen.

De kleur die de mycorhiza's vertoonen is nog al wisselend,

en kan zuiver wit, licht rood, licht violet, saffraanrood, goud-

geel of roodbruin zijn.

De kleurstof vindt men uitsluitend in de schimmeldraden en

niet in de wortelcellen, maar deze kleur geeft toch volgens Prof.

Frank niet de minste aanwijzing omtrent de soort van schimmel

die met den wortel in verbinding getreden is. Integendeel

kon in één geval geconstateerd worden dat een ongekleurd (wit)

mycelium dat een wortel van een beuk omstrengeld had, in

directe verbinding stond met een in den bodem levend myce-

lium dat eene duidelijk gele kleur vertoonde.

Of er een kleurstof gevormd wordt en welke er ontstaat, schijnt

uitsluitend van zeer speciale, nog onbekende voedingsomstandig-

heden af te hangen.

De overgang van een wortel in een mycorhiza, of m.a.w.

het omhullen van een wortel met een vlechtwerk van schim-

meldraden heeft uit den aard der zaak langzamerhand plaats.

De wijze van ontstaan kan het best aan kiemplanten nagegaan

worden.

Wanneer de eerste wortels uit het kiemende zaad te voor-

schijn komen, zijn zij geheel schimmelvrij. Wanneer dan in den

bodem het mycelium voorkomt van de schimmel, die voor de

raycorhiza-vorraing noodig is, zoo komen eerst enkele en

later steeds meerdere draden bij hun groei met de hoofd- of zij-

wortels der kiemplant in aanraking. Zij groeien dan langs de

wortels verder, en vertakken zich voortdurend, waarbij ook die

tïikken in aanraking blijven met den wortel. Gaandeweg wordt

nu een grooter deel der oppervlakte met dit schimmelweefsel

bedekt, totdat ten slotte de wortel geheel in een mycelium-
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mantel gehuld is, die (Hirst dun. liitor allengs dikker en dikkpr

wordt, doordat zich steeds nieuwe takken vormen, en zich

steeds nieuwe myceliumdraden tusschen de oude indringen.

Hoe krachtiger het mycelium is, des te sneller zal ile

inycorhiza ontstaan, en om die roden geschiedt dit zeer langzaam

wanneer gezaaid wordt in een bodem die kort te voren

omgewerkt is, omdat het mycelium van den schimmel, dat over

een groote uitgestrektheid één geheel vormde, daarbij in een

groot aantal stukken verdeeld wordt, welke elk voor zich

natuurlijk zich niet zóó krachtig kunnen ontwikkelen, als het

geheele mycelium het had kunnen doen.

Intusschen schijnt ook onder overigens gunstige omstandig-

heden de snelheid van ontwikkeling eener mycorhiza verschil-

lend te zijn, vooral naar gelang van de plant waartoe de

wortels behooren.

Zoo meldt Prof. Frank dat dit bij den haagbeuk sneller geschiedt

dan bij den eik, want bij éénjarige kiemplauten van den

eerste vindt men reeds het geheele wortelstelsel in mycorhiza's

overgegaan, terwijl men dikwijls één- en zelfs tweejarige

kiemplauten van den eik kan aantreffen, van welke de wortels

nog slechts ten deele veranderd zijn, terwijl men ook aan

oudere boomen niet zelden gedeelten vinden kan die nog niet

met een myceliummantel bekleed zijn.

Hoewel, zooals wij zagen, deze mantel met den wortel mede-

groeit zoo de omstandigheden voor zijne ontwikkeling gunstig

zijn, zoo behoeft het mycelium dat met één plant in aanraking

is, niet tot één truffel-individu te behooren, want even goed

als een kiemplant van uit den bodem door schimmeldraden

omwonden wordt, even goed kan dit later bij grootere planten

nogmaals geschieden, en zoo kunnen dan meerdere myceliën met

één boom in verbinding treden.

Van de ectotrophe mycorhiza's kan men drie verschillende

typen onderscheiden die wat inwendigen bouw aangaat, geheel

overeenkomen, doch uitwendig duidelijke verschillen ver-

toonen. Het eerste type dat besproken zal worden komt het

meest algemeen voor, zoodat de beide andere eigenlijk meer
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uls iiitzoiuloring-eu kiuiiicu bcsclioiiwd worden, hoewel er bijge-

voegd moet worden, dat de onderzoekingen omtrent dit ond(>r-

werp nog van zóó reccnteu datum zijn, dat of de nu zeldzaam schij-

nende vormen misschien later zullen bljjken meer algemeen voor te

komen, of zelfs dat er nog andere vormen ontdekt zullen worden.

a. De kor<(aJüonni(j-certahte mijcorJiiza. De uitwendige

vorm dezer mycorhiza is in hooge mate opvallend door

dat hare wijze van vertakking zoo geheel anders is dan

die van een normalen wortel. Terwijl toch een zoodanige

veelal sterk in de lengte gerekt en dun is, en van afstand tot

afstand eveneens dunne zij wortels draagt, zoo blijft bij deze

mycorhiza daarentegen de lengtegroei gering en zwellen de

wortels een weinig aan, terwijl ook de zijwortels dikker en op

korter afstand van elkander geplaatst zijn. Alle deze omstan-

digheden maken dat zulk een mycorhiza het uiterlijk vertoont als

dat van een sterk vertakt koraal ; Fig. 1 geeft een voorstelling

van een zoodanige mycorhiza. Intusschen is deze koraalvorm

niet altijd even duidelijk en treedt zij vooral op wanneer de

wortels door een dikke laag schimraeldraden bedekt zijn. Is

daarentegen die omkleeding dunner, dan vindt men ook dat

de koraalvorm minder duidelijk is, omdat de wortel en zijne

zijtakken dan langer zijn en ook minder dik. Dit is een van de

tallooze overgangen die er in uitwendigen vorm bestaan tusschen

den normalen wortel en een mycorhiza van dit type.

De oppervlakte van zulk eene mycorhiza kan zijn of geheel ghid

dan wel als het ware met tal van haren bekleed. Fig. 2 geeft

een voorstelling van een kort, dik takje dat geheel glad is. De
kleine cellen waaruit de oppervlakte bestaat behooren alle tot de

schimmel ; in het midden ziet men door deze de veel grootere

cellen van het eigenlijke wortel weefsel een weinig doorschemeren.

Schijnt een mycorhiza behaard, zoo wordt dit veroorzaakt

doordat van uit den schimmelmantel zich een groot aantal

myceliumdraden in (h-ii bodem verspreiden. Wortelharen zjjn

het niet, omdat deze, zooals reeds opgemerkt werd, aan een

mycorhiza bijna altijd ontbreken. In Fig. 4 on 5 zijn zoodanige

behaarde mycorhiza's afgebeeld.
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Deze vorm van myoorhiza, zoowel behaarde als onbehaarde

treft men o.a. aan bij den eik, beuk, enz.

h. Verlengrlc^ iraiiiiij rertakte mijcorhiza. Deze vorm werd

slechts een enkele maal door I*rof. Frank waargenomen en

wel ook bij een beuk. Met het bloote oog gezien, geleek

deze zeer veol op een normalen wortel, vooral wegens den

langgerekten, weinig vertakten vorm en het schijnbaar voorkomen

van tal van lange wortelharen (vergel. Fig. 7). Jiij onderzoek

bleek echter dat ^q Avortel zelf door een dikken mycelium-

mantel omgeven was (Fig. S) en dat datgene wat op wortelharen

geleek, niet anders waren dan bundels myceliumdraden, die van

dien mantel zijwaarts afgingen. Zij waren noch onderling,

noch met een ander mycelium in den bodem verbonden, maar

daarentegen aan hun einde met de anorganische bestand-

deelen van den bodem vergroeid, volkomen zooals dit steeds met

de wortelharen het geval is.

c. De derde soort ectotrophe mycorhiza gelijkt in uiterlijk zeer

veel op de vorige, en dus ook op een normalen wortel, daar ook

hier tallooze haren dicht bijeen dwars van den Avortel afstaan als

of het gewone wortelharen waren. Hetgeen hierbij echter

wortelharen schenen, waren echter wederom mycorhiza's, daar

zij bestonden uit een uiterst dun zij worteltje, dat, evenals de

wortel zelf met een dichte laag mycelium bekleed was. De
eigenaardigheid van deze soort mycorhiza ligt voornamelijk in de

zeer geringe dikte der zijwortels als ook in de talrijkheid van deze.

Ook deze vorm van mycorhiza werd slechts éénmaal waar-

genomen, en wel bij een exemplaar van Pimis P'masiter^ dat

van uit den Kaap aan Prof. Frank toegezonden was.

2. Endotrophe Mycorhiza.

Hoewel men ook bij de endotrophe mycorhiza's, evenals bij

de ectotrophe, op de oppervlakte van den wortel schimmeldraden

kan aantreffen, zoo is hun aantal hier toch zeer gering in ver-

gelijking met den dikken, geheel gesloten, myceliummantel
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die bij de ectotrophe gevonden werd. In hoofdzaak vindt

uien de schimmel dan ook bij deze soort mycorhiza in het

inwendige der worrelcellen en wel meer bepaald in die der

opperhuid.

Het zijn weer meestal niet enkele draden die men daar

aantreft, maar dicht ineengewonden kluwens, zóó dicht dat

men de enkele draden meestal niet vervolgen kan, die nu eens

de celholte geheel opvullen, dan wederom die ruimte slechts

ren deele innemen, zooals o. a. in het in Fig. 9 afgebeelde

geval waar een })aar cellen uit een overlangsche doorsnede

door een wortel (mycorhiza) van Faec//////^» weergegeven wordt.

In de wortelcellen, die geheel met een kluwen schimmel-

draden opgevuld zijn, is van protoplasma niets meer te zien,

maar is slechts een deel der cel daarmede gevuld, dan vindt

men naast het kluwen nog het protoplasma en de celkern

in onveranderden toestand aanwezig, waaruit dus blijkt dat

zelfs in zulke cellen het protoplasma door de schimmel niet

tot afsterven gebracht wordt. Dat deze schimmel dus niet

eenvoudig op die wortelcellen parasieteert blijkt er bovendien

ten duidelijkste uit.

De kluwens binnen in de cellen staan in onmiddellijk verband

met de draden die men vaak op dezelfde wortels ziet verloopen,

zooals uit de directe waarneming gebleken is, en zooals ook

in de aangehaalde Fig. 9 te zien is.

Tot in de onmiddellijke nabijheid van den top kan men de

schimmeldraden in de opperiiuidscellen van den wortel vervol-

gen, hoewel aan den top zelf die draden ontbreken. Evenals

bij de ectotrophe mycorhiza is ook bij de endotrophe de ont-

wikkeling van het wortelniutsje eene uiterst geringe.

Het aantal cellen van een wortel in welke de kluwens aange-

troffen worden is verschillend, evenals ook bij de ectotrophe

mycorhiza's de dichtheid en de dikte van den myceliummantel

verschillen vertoonden.

Het gemis aan wortelhareu, dat de ectotrophe mycorhiza's ken-

merkte, geldt ook veelal voor de endotrophe; een aanwijzing

dus dat ook bij den zoo geheel verschillenden bouw, de functie's van

bolde soorten mycorhiza in hoofdzaken overeen moeten komen.
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Onder do van ouds als erhto „hurausbewoners," bekende

planten zijn ei' enkele die zich door een volslagen gebrek aan

wortels kenmerken. Rare onderaardsche (boelen worden

uitsluitend gevormd door den sterk, dikwijls koraalvormig,

vertakten wortelstok. De geslachtsnaam van een dier planten,

Corallorhiza 'nuinata^ duidt roods op die eigenaardigheid, terwijl

van Neotfla Nidiis aiüs< (ook eene Orchidee) haar soortnaam

eveneens met die eigenaardigheid iu nauw verband staat. Bij

deze en dergelijke planten nu werden ook steeds in de onderaard-

sche deelen, in het inwendige der cellen, raycoliumdraden aange-

troffen, die een mycorhiza vormden, geheel als de beschrevene

endotrophe vorm, alleen met dit verschil dat nu niet de wortel

der plant een deel van zulk een symbiotisch orgaan geworden

was, maar dat de wortelstok (dus de onderaardsche stengel) met

de schimmel in verbinding getreden is.

De wijze waarop dit plaats heeft, vertoont in hoofdzaak nauw-

lijks eenige verschillen met de boven beschrevene, alleen vindt

men de kluwens van schimmeldraden nu niet in de vrij kleine

opperhuidscellen, maar in de daaronderliggende cellen, die de

buitenste laag vormen van den wortelbast en die door hunne

meerdere grootte zeer in het oog vallen.

Behalve bij deze hoogere planten is het voorkomen van

schimmeldraden in levende cellen van onderaardsche organen

ook nog bij lagere planten waargenomen. Zij werden echter

steeds slechts in het kort beschreven, daar zij gevonden werden bij

gelegenheid van onderzoekingen die met een ander doel aange-

vangen waren, en dus slechts terloops de aandacht aan hen

gewijd werd.

In de eerste plaats moeten hier de waarnemingen van Dr.

Treub aan de voorkiemen aan eenige tropische Lycopodiaceeën

genoemd worden, vooral omdat dit onderzoek plaats had, vóórdat

iets omtrent de waarnemingen van Prof. Frank over de myco-

rhiza's bekend was geworden en Dr. Treub dus onafhankelijk

daarvan tot dezelfde gevolgtrekkingen kwam omtrent de waar-

schijnlijkheid eener symbiose van schimmel en plant.

Evenals de zooeven besproken bladgroenlooze Orchideeën^
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leiden ook de kleine voorkiemen der Lycopidmm^s eene sapro-

phytische levenswijze en moeten zich dus uitsluitend voeden

met organische overblijfselen van andere planten, dus met humus,

die zich in spleten en holten in de bast van boomen enz. of op

den bodem verzameld heeft.

Zulke voorkiemen zijn kleine, min of meer kogel- of cylinder-

vormige lichaampjes, uit onderling gelijksoortige cellen opge-

bouwd. In gewone gevallen, zooals bijv. bij de varens, heb-

ben de voorkiemen wortelharen, die bij haar de functies der

wortels geheel vervullen. Aan de voorkiemen van een der

onderzochte Lycopodiuins^ nl. aan die van L. cernuum^ ontbreken

die wortelharen echter geheel, maar daarentegen bevatten de

opperhuidscellen, en vooral diegene die tot wortelharen zouden

uitgegroeid zijn, kluwens schimmeldraden, die van cel tot

cel onderling met elkander in verband staan. Van uit die

opperhuidscellen begeven de draden zich ook in het inwendige

der voorkiemen maar dringen daar nu, merkwaardiger wijze,

niet in de cellen binnen, maar omspinnen daarentegen al de cen-

trale cellen elk voor zich zoodanig, dat deze daardoor veelal een

weinig uit elkander gedrongen worden. De jonge planten

van L. cernuwn gedragen zich in dit opzicht geheel als de

voorkiemen.

Bij andere tropische L)jcopodium-soorten komen nu wel wortel-

haren voor, maar de schimmel ontbreekt echter daarom toch

niet. Deze komt daar echter uitsluitend binnen in de cellen

voor, doch nu juist niet in die van de opperhuid, maar wel in

de inwendig gelegene ; opvallend is het echter dat men ze nooit

in de wortelharen aantreft. Wel komen er constant draden voor

in de voetcel dier haren, maar van daar uit begeven zich die

draden naast het wortelhaar naar buiten om dan datzelfde

wortelhaar uitwendig te omspinnen ; doch ook deze uitwendige

draden dringen niet in het wortelhaar binnen.

Evenmin als bij de hoogere planten worden hier de

cellen door den iu liaai' binnengedrongen schimmel gedood,

zoodat men ook hier niet met een gewoon geval van parasie-

tisme te doen kan hebben.
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in. Voorkomen der VlYroRfirzA's.

a. Voorkomen bij verschillende planten.

Het aantal planten bij welke tot nog toe mycorhiza's aange-

troffen werden, is wei reeds betrekkelijk gi'oot, maar toch mag
men hierbjj niet vergeten dat de onderzoekingen, die daarop

betrekking hebben, nog van vrij recenten datnm zijn en boven-

dien dat zij nagenoeg uitsluitend verricht werden op zeer

enkele plaatsen in de gematigde luchtstreken. < )m die redenen

is het dan ook zeer goed mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk,

dat het aantal gevallen stijgen zal, vooral bij onderzoek van

de planten der tropische oerwouden, waar zulke enorme hoeveel-

heden humus voorhanden zijn.

Onderzoekingen daaromtrent zijn hier voor eenigen tijd

aangevangen, zoodat het misschien mogelijk is later iets

naders mede te deelen omtrent de resultaten, die dit onderzoek

opgeleverd heeft.

Van de beide behandelde mycorhiza-vormen is de eerst

besprokene, de ectotrophe, het minst algemeen, daar wij nu

nog slechts zéér enkele plantenfarailies kennen, waarbij deze

vorm voorkomt.

De familie der CupuUferen heeft de allereerste voorbeelden

geleverd, en meer bepaald werden deze mycorhiza's aangetroffen bij

den beuk {Faf/u.s)y den eik (Quercus), en bij den haagbeuk (Car-

pi)iHs). Verder werd de ectotrophe mycorhiza nog gevonden bij

den hazelnoot (Cori/lus) en bij den tamme kastanje (Castanen).

Een aantal andere boomen daarentegen vertoonden geen

mycorhiza's, zelfs niet wanneer zij geheel te midden van

meerdere der zooeven genoemde boomen voorkwamen; o. a.

was dit het geval met den berk, els, iep, moerbezie, plataan,

okkernoot, peer, vogelkers, meidoorn, pruim, acacia, linde,

eschdoorn, kornoelje, esch, sering, vlier, klimop, enz.

Behalve bij de familie der CupuUferen^ vindt men echter ook

nog in een paar andere families vertegenwoordigsters der ecto-

trophe mycorhiza, en wel bij de Salicineeën, (waartoe onze

wilgen en populieren behooren), bij de Coniferen (verschillende

lY. 10
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soorten pijnboomen, PmMS-spec.,) ilocli daareategeii niet bij de

jeneverbes, lork on taxis) en ten slotte nog bij een kruidachtig

pkintje uit onze Ilollandsche beukenwouden, dat o. a. door het

gemis van groene bladeren gekenmerkt is, nl. bij Monofropa

hiipopitijfi.

Dit laatste geval is om meerdere redenen vrij belangrijk,

want behalve dat de myeorhiza bij haar reeds gevonden en

beschreven was door Prof. Kamienski, alvorens Prof. Frank

zjjne onderzoekingen verrichtte (hoewel de eerstgenoemde onder-

zoeker minder zijne aandacht wijdde aan de physiologische zijde

van dit symbiotisch orgaan), zoo is de Monotropa bovendien

tot nog toe het eenige bekende, kruidachtige plantje, dat ecto-

trophe myeorhiza 's bezit. Dit laatste is nu ook des te merkwaar-

diger, omdat volgens de nieuwere systematiek de Monotropa vrij

nauw verwant zou zijn aan de E'r/cacer^èw, eene familie waarbij

juist de typische endotrophe mycorhiza's waargenomen weerden.

Hot is echter wel waarschijnlijk, dat nader onderzoek zal aan-

toonen. dat het geval van de kruidachtige Monotropa met ecto-

ti'ophe mycoj'hiza, niet eonig zal blijken te zijn in de natuur.

Zijn dus de ectotrophe mycorhiza's niet zoo zeer algemeen,

voel meer is dit het geval met de endotrophe.

Nauwkeurig onderzocht en beschreven werden deze, zooals

reeds aangegeven is, door Prof, Frank bij de familie der

Ericaceeën (in don ruimston zin genomen) en bij de navil-

Orchideeëii der gematigde hichtstreken. Wat de eerste betreft,

word d(! schimmel aangetroffen bij soorten van Vaccin/ urn

(busclil)os), Andromeda^ Lcdmn^ verder bij Calhina (heide),

alsook zolfs bij potplanten van Rhododendron en Azalea.

Van de a.a,i'd-Orchideeën. vindt men ze in de eerste plaats bij

de reeds genoemde, echte Immusplanten, die groene bladeren

geheel of bijna geheel missen, als Neottia Nidiis avis, Corallorhiza

innata, Epipoguni (hnelini (bij welke planten hot de wortelstok

is, die in myeorhiza overgaat) maar vorder ook, hoewel niet zoo

geheel constant, l)ij vdo andere soorten met normale, groene

bladeren, als soorten van Orchis (l)ij welke als gewoon de

woftcls in niycorliiza's voriirnlcril zijn). Hij ninhM'C! aard-
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Orchideeën daai-ciitegen (zooals bij Epipaefisen />/.s7rr«) ontbj-eken

(Ie raycorhi/a's geheel.

Een groot aantal andere gevallen werd vervolgens nog

door Dr. Schlicht gevonden bij verschillende der in Duitschland

algemeen in het wild groeiende, kruidachtige planten. Van de

(54 onderzociite sooi'ten, behooreride tot 28 verschillende families,

werden bij 4(1 soorten (holioorcnde rot 20 families) endotrophe

mycorhiza's aangetroffen. Als enkele voorbeelden hiervan noem
ik slechts: klaver, aardbei, braam, wortel, geranium, viooltje,

boterbloem, sleutelbloem, weegbree, paardebloem, valeriaan, een

paar grassoorten enz.

Bij kool, papaver, iris, haver enz. daarentegen konden geen

mycorhiza's waargenomen worden.

Over het voorkomen van schimmeldraden in de voorkieraen

van tropische, epiphytisch levende Lycopodiuni's werd boven

reeds ges])roken, maar ook in die van de L. innndatidn der

gematigde streken werden zij door Prof. Goebel aangetroffen.

Ook de jonge plant van L. cé'/'/miM/i vertoonde schimmeldraden

;

oudere planten schijnen in dit opzicht nog niet onderzocht te zijn.

Bij een ander geslacht dor Lijcopodiaceeën^ nl. bij Psilohmi

(eveneens eene echte „humusplant") werd door Prof". Solms-

Laubach ook in de zich ontwikkelende broedknoppen eene schim-

mel waargenomen, terwijl Prof. Goebel ze eveneens vond in

de voorkiemen van Hymenop}iijUeeë)i ^ eene familie der Varens.

Uit deze opnoeming bemerkt men niet alleen dat de endo-

trophe mycorhiza ver van zeldzaam voorkomt, maar ook mag
men eruit afleiden, dat bij verder onderzoek het aantal der

hier opgenoemde gevallen voorzeker nog aanmerkelijk stijgen zal.

Evenmin als de normale wortels voortdurend blijven func-

tioneeren, evenmin is dit met de mycorhiza's het geval. Ook zij

hebben een bepaalden levensduur, hoewel die natuurlijk onder

verschillende omstandigheden niet steeds dezelfde behoeft te blij-

ven ^). Zij schijnen meestal meerdere jaren te kunnen voortgaan

*) Het volgende heeft in hoofdzaak betrekking op de ectotrophe

mycorhiza's, omdat dit punt alleen voor die groep nagegaan is; waar-

scliijiilijk geldt hetzelfde echter ook voor de endotrophe vormen.
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hare fuucties re vervullen, odi daarna at' te sterven eii vervolgens

vervangen te worden door nieuwe, dio dikwijls in de onmid-

dellijke nabijheid der oude ontstaan.

Xiet alle wortels sterven echter af, en evenmin gaan alle

myeorhiza's geheel te gronde. Die wortels toch, welke

bestemd zijn tot groote worteltakken uit te groeien, blijven in

leven, en gaan steeds voort zich aan hun top te verlengen.

Wij zagen reeds dat de niyceliummantel (bij de ectotrophe

mycorhiza dus) met den worteltop medegroeit. maar deze mantel

sterft tevens aan de doorgroeiende wortels van achteren af aan

langzamerhand af. De oorzaak van dit laatste moet daarin

gezocht worden dat de wortelepidermis (en soms ook nog

enkele daarbinnen liggende lagen bastcellen) op een zekeren

leeftijd begint aftesterven, terwijl deze vervolgens door eene

meer of minder dikke kurkhuid vervangen wordt. Daar deze

uit den aard der zaak uit doode cellen bestaat, zoo kan op

die plaatsen ook de schimmel niet in leven blijven, en sterft

zjj alzoo daar af, om vervolgens met de wortelopperhuid afge-

stooten te worden.

Men ziet dus dat slechts die deelen van eenen wortel in

mycorhiza veranderd zijn, welke nog aan de voedselopname

uit den bodem deelnemen, dus de jongere gedeelten, terwijl

d»' oudere deelen steeds geheel vrij van schimmel zijn.

Bezit een boom myeorhiza's, zoo vindt men die ook bij

exemplaren van eiken leeftijd. Prof. Frank zag ze nl. zelfs

bij een eik en een beuk die ongeveer 120 jaar oud waren, verder

bij een haagbeuk van 100. en hazolnootboom van 40 jaar enz.

zoodat men kan zeggen, dat de schinuuel gedurende het geheele

leven van een boom alU; diens wortels steeds begeleidt.

/>. (Teographisehf rerspreu/infj.

Vroeger werd er reeds op gewezen, dat de onderzoekingen

omtrent de mycorhiza nog van betrekkelijk recenten datum zijn,

zoodat het te verwachten is dat verder ontlerzoek onze kennis

steeds meer zal verrijken. Dit zelfde geldt nu ook voor de

geographische verspreiding der mycorhiza. Evenwel zijn er nu
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reeds voldoende gegevens aanwezig om te vermoeden dat zi]

wel over de gehoele wereld voor zullen komen.

Ten bew^ijze hiervan wensch ik liier do landen re noemen,

waar reeds mycorhiza's aangetroft'en zijn.

In de eerste plaats vond Prof. Frank de ectotroplic myco-

rhiza aan alle Cupifllferen- wortels, in de meest verschillende

streken en terreinen van Duitschlaud aanwezig, zelfs op plaatsen

waar geen truffels gekweekt werden, zoodat er geen enkele tot

deze familie boliooronde boom gevonden werd, waar de schimmel-

mantel aan do wortels geheel ontbrak. Evenzoo bleek het

met de Coniferen te zijn.

Verder werden mycorhiza's aan dezelfde, of aan nauw ver-

wante planten gevonden in Zwitserland op de bergen tot aan

den boomgrens toe, vervolgens ook in Italië, Denemarken en

Xoorwegen. Bovendien werden zij nog aangetroflFen bij boomen

van de Kaap de Goede Hoop en bij zulke van Australië.

De endotrophe mycorbiza, welke door Prof. Frank aan ver-

schillende Ericacemt gevonden werd, bleek ook bij deze planten

van de Kaap voor te komen, zoowel als bij de Epacrirleeën

van Australië, een feit dat daarom des te eigenaardiger is,

omdat de Ericaceeën aldaar totaal ontbreken, maar juist dooi-

de Epacrideeën (die nergens anders ter wereld voorkomen) ver-

vangen worden.

Uit deze gegevens, hoewel weinig in aantal, mag men

echter toch wel reeds besluiten dat ook in andere wereld-

deelen, en meer bepaald ook in onzen Oost-Indisclien Archipel,

de mycorhiza's niet zullen ontbreken.

r. Voorkomen 'm verschillende grondsoorten.

Wat het voorkomen der mycorhiza's betreft in verband met de

soort en eigenschappen van den bodem, kan gezegd worden dat

deze daarop van niet den geringsten invloed is. Zoowel in kalk-,

als klei-, zand- of leembodem, als ook in gemengde gronden,

overal kan men zonder onderscheid de mycorhiza's bij de ge-

noemde planten aantreffen : steeds bleek echter dat de schimmel-

ontwikkeling in kalkachtige gronden het krachtigst plaats vond.
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Het blijkt dus, dat de mycorhiza aau de samenstelling van den

bodem volstrekt geen bijzondere eisclien stelt. Hierop bestaat

echter slechts ééne uitzondering, en die is, dat in den bodem

afgestorvene plantendeelen moeten voorkomen die bezig zijn in

ontleding over te gaan, m.a.w. dus: hef roofkoim-n der wi/co-

rhiza''s /.s ten allen tijde eti omley alle omstandig hedeti afhan-

kelijk i'nn de aanwezigheid can hmnus in den bodem.

Dat deze afhankelijkheid werkelijk bestaat, kon Prof. Frank

op verschillende wijze aantoonen, zoowel door waarnemingen

in de natuur als door opzettelijk daartoe ingerichte proeven.

[n de eerste plaats pleit voor dezen noodzakelijken samen-

hang tuaschen mycorhiza en humus reeds dadelijk de omstan-

digheid dat de eerste vooral in bosschen voorkomen, waar

eene humuslaag natuurlijk nooit ontbreekt. Maar niet alleen

wordt het voorkomen der mycorhiza's door de aanwezigheid

van humus bepaald, ook de plaats waar eene plant mycorhiza's

vormt hangt met de plaats van voorkomen van den humus

samen. Het duidelijkst blijkt dit bijvoorbeeld bij onderzoek

van dennen of sparren , die in een zandgrond groeien

,

welks bovenste laag eene meer of minder groote hoeveelheid

iiumus bevat.

Tn deze oppervlakkige laag verloopen dan alle de grootste

wortels; zij vertakken zich daar herhaaldelijk en van uit deze

meer of minder dikke wortels ontspringen overal tal van sterk

vertakte zuigwortels, die alle in, dikwijls prachtig koraalvormig

vertakte, mycorhiza's veranderd zijn. Sterven deze af, dan worden

zij door nieuwe vervangen, die dikwijls onmiddellijk naast de

oude staan, want deze gaan nu ook langzamerliand in humus

over en dienen dan wederom als voedsel voor de jonge. Onder

die omstandigheden komen dus tallooze mycorhiza's in zulk eene

kleine ruimte bjjeen voor, dat men ze nagenoeg overal in de

humuslaag aantreft.

De woi'tels van dezelfde booinsoort verhouden zich och ter geheel

anders, wanneer ^ deze bjjvoorbcchl op zoo goed als naakten

zandgrond groeien, waar een humuslaagje dus ten eenenmale

ontbreekt. Ondei' die omstandigheden verloopen de wortels in
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horizontale richting, op een afstand van B — 10 cM: onder de

oppervlakte van don bodem, en verspreiden zich rechtstreeksch

van de stambasis, naar de omgeving;, tot op een afstand van

veel meer dan 1 M., en zonder dat zjj zicli daarbij noemens-

waard vertakken.

Aan de dnnnero worteltakken. die vci-der iiaii die worrols te

voorschijn komen, ontstaan dan ook wel weder zuigworteltjes,

maar deze komen op veel grooteren afstand onderling voor dan

in het zooven besproken geval. Van eeiu^ schimmel is op znlke

zuigvvortels volstrekt niets waar te nemen, ten minste niet

op grooten afstand ViUi don stam. Daar echter dichtbij den

stam steeds een weinig humus voorkomt, ontstaan uit de

eigen afgevallen bladeren van den boom, zoo vindt men daar

aan de wortels nog wel eenige typische mycorhiza's. Op

grooteren afstand van den stam minderen zij echter in aantal, en

daar ontmoet men dan overgangen van mycorhiza tot onver-

anderde wortels. Een zoodanig geval wordt door Fig. 6 van de

bijbehoorende Plaat I voorgesteld. Men ziet daar een wortel

van P'mm si/lvesfris (den) die aan zijn boveneinde nog een drietal

sterk vertakte mycorhiza's vertoont (nog half in den humus

verborgen)*; verder naar den top ontbreken deze echter,

hoewel de wortel daai' nog een oindweegs met een schimmel-

mantel omgeven is, zooals aan de donkerder kleur te zien is,

maar nog verder houdt die mantel op en komt de lichte, onver-

anderde worteltop voor den dag; eene aanwijzing dat in den

bodem daar ter plaatse geen humus meer voorkwam.

Het duidelijkst komt wel de samenhang tusschen humus en

mycorhiza uit, wanneer men ziet dat deze steeds daar in groote

hoeveelheid voorkomen, waar men eenige doode bladeren, of

een stukje verrot hout, afgestorven vruchten, of iets dergelijks

vindt. Dit zijn dan steeds juist de plaatsen, waar de myco-

rhiza's in groot aantal te vinden zijn.

Met alleen echter door directe waarnemingen aan boomen, maar

ook door verschillende, opzettelijk ingestelde proeven heeft Prof.

Frank het verband tusschen humus en mycorhiza aangetoond.

In de eerste plaats bleek dit verband uit cultures van eenige zeer
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jonge boomeii fhcuk. haagbeuk, eik eu/.) in voedingsoplossingen,

dus bij zoogeuaauKlc waterculturen. Werden do planten

in watercultuur direct van zaad gekweekt, zoodat zij dus nooit

met den bodem in aanraking waren, dan bleef ook steeds het

geheele wortelstelsel volkomen vrij van de schimmel eu dus

ook van raycorhiza's. Werden echter plantjes genomen, die op

hun natuurlijken standplaats gekiemd waren, en aan wier

wortels men reeds eene meerdere of mindere ontwikkeling van

de schimmel waarnam, zoo gingen de plantjes ook in de

voedingsoplossing wel is waar voort met groeien, maar de

nieuw gevormde wortels bevrijdden zicii meer en meer van

de schimmel, totdat zij ten slotte daarvan geheel vrij en

dus weder tot Jiormale wortels geworden waren. Dit toont

alzoo aan dat de plantjes zich wel kunnen ontwikkelen in water-

cultuur, hoewel niet zoo krachtig als in den bodem, maar dat

de schimmel hare bijzondere levensvoorwaarden onder die

omstandigheden niet vindt, blijkbaar wegens het gebrek aan

organische stoffen, meer bepaald aan humus, in de gebezigde

oplossingen. Geheel hetzelfde als bij het overbrengen van

plantjes uit den bodem in watercultuur, geschiedt ook als men

ze uit eene humusrijke omgeving in een humusvrijen bodem

overplant, want ook dan maken de nieuwe wortels zich allengs

geheel van de schimmel vrij.

Dat het inderdaad de humus is, die aanleiding geeft tot het

ontstaan der mycorhiza's, werd nog aangetoond bij uitzaaiing

van een aantal zaden van den beuk, van welke het eene gedeelte

gebracht werd in humusbodem afkomstig uit een groot beuken-

woud, terwijl andere kwamen in vrij slechten tuingrond, dio

door toevoeging van koemest verbeterd was.

Een half jaar na de uitzaaiing waren alle wortels van de in

humus uitgezaaide planten in mycorhiza's overgegaan, terwijl

die der andere zaden toen niet alleen daarvan nog geeji

spoor vertoonden, maar eerst een jaar later begon iets ziclitbaar

te worden van de aanwezigheid van eene schimmel op de

wortels, en dan nog was dit slechts op enkele punten van het

wortelstelsel het geval. Dat zich ten slotte ook in dezen,



— 155 —

niet huiuushoudendcii Ijoilem, waarin dus (KH's|)ronkelijk do

vereischte schimmel niet voorkwam . toch mycorhiza's begon-

nen te ontwikkelen, moet daaraan tocgesciiroven worden dat

de grond door toevallige omstandigheden met die schimmel

geinfectcerd was geworden.

Dat de normale humus in busscheii oiiz. ,s(diimnielts bevatten,

is niet slechts eene mogelijke onderstelling, maar integendeel een

zeer gemakkelijk te constateeren feit, want zeer dikwjjls kan men

reeds met het bloote oog in den luimus tal van meer of mind<'r

•iikke bundels schimmeldraden zien loopen, die zich naar alle

richtingen uitbreiden en vertakken, zich tot dikkere bundels

vereenigen of in steeds dunner wordende splitsen. Zijn deze

zoo dun gew^orden, dat zij met het bloote oog niet meer waar te

nemen zijn, dan kan men ze met loupe of mikroskoop gemak-

kelijk verder vervolgen, tot zij zich in enkele, uiterst dunne myce-

liumdraden opgelost hebben. Zóó uitgebreid is dit dradennet.

dat men zeggen kan dat geen enkel stukje humus geheel vrij

is van een deel van dit schimmelweefsel. Bij humushoudend

zand kan men niet zelden waarnemen, hoe tal van korreltjes tor

een los klompje vereenigd zijn, zonder dat men met het bloote

oog de oorzaak daarvan ziet; bij nader onderzoek blijkt dan

echter, dat het de hier besproken, zeer fijne schimraeldraden zijn?

die om en door zulke klompjes heenloopen, en zoo de verschil-

lende deeltjes van den bodem bijeenhouden.

IV. 800RT VAN Schimmei,.

Xu wij in de voorgaande bladzijden gezien hebben dat eene

schimmel in innige verbinding kan treden met de wortels van

zeer veel verschillende planten, is het wel gewenscht na te gaan,

welke soort of soorten van schimmel het zjjn, die zicli op die

wijze gedragen.

Intusschen heeft het onderzoek in deze richting nog niet veel

opgeleverd. De reden daarvan ligt wel in de eerste plaats in de

omstandigheid, dat het mycelium van eene schimmel volstrekt

geen voldoende kenmerken aanbiedt om ook maar eenige aanwij-

zing te geven omtrent de soort, waartoe zij behoort. Met zekerheid



— 156 —

is zulk eoue herkeuniug' slechts dan mogelijk, wanneer her

,u;eliikt de vruchtlichamen vau de schimmel te ontdekken ; vindt

men die echter niet. of wat ^^o'J; erger is, vormt de schimmel

onder de gewone omstandigheden waarondei' men ze aantreft

in het geheel geen vrnchton. /ooals met nier weinige schimmels

inderdaad het geval is. dan is en blijft het zoo goed als onmo-

gelijk hare verwantschap te bepalen of ook slechts te vermoe-

den. Bovendien echter is her onderzoek naar tle vruchtlichamen

den mycorhiza-vormende schimmels zoo moeidijk. omdat naast

deze in den humus nog tal van andere schimmels, men denke

slechts aan de talrijke jiaddestoelen, voorkomen en dus steeds

het bewijs moet geleverd worden, dat de mycorhiza-schimmel

met één bepaald vruchtlichaam in verbinding staat.

Het feit dat rruttels vooral voorkomen in bosschen van eiken,

of beukeu euz.. en dar juist deze boomeu de prachtigste

('ctotrophe mycorhiza's vcrtoonen wekt het vermoeden, dat het

trulfelmycelium bij die mycorhizavorming wel eene hoofdrol zal

spelen; evenals de eetbare truffels dit doen, evengoed zouden

dan ook wel de andere, oneetbare ti-ufïels daartoe in staat zijn.

Om die reden meent men dan ook. dat het wel vooral verte-

genwoordigsters van de familie dei* Tiilwracecëii zijn zullen, die

de ectotrophe mycorhiza's helpen tot stand brengen. Prof. Reess

heeft dan ook met zekerheid aangetoond dat één der soorten

van die familie, nl. ile E/ajjJioini/ccs (/jxiiiiilatKs^ecii diev tnycov-

hiza-vormeude schimmels is.

Omtrent de schimmel, die de endotrophe mycorhiza's en wel

meer bepaald die der Oirhidm-n helpt vormen, zijn bepaalde

onderzoekingen ingesteld dooi' Dr. Wahrlich, wien het schijnt

gelukt re zijn uir her in de worrels voorhanden ?nycelium de

bijbehoorend(> vi-uchrlichamen re kweeken.

Hieruit bleek nu eerstens, dat die 0/c'A/'/rrr//-sckiiumel rot

eene geheel andere groep behoort dan de truffels, en wel tot de

zeer uitgebreide familie der Pi/rrnoiiijjccfcti^ (welke evenals de

zooeven genoemde familie der TnJ)ryac('t'ë)i tot de groote groep van

A><c(m>)/cf'ffn behoort) maar tevens dat in een zelfde Orchicdeeën-

wortel twee verschillende (hoewel nauw verwante) schimmels
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voorkwamen, on dar de aanwezigheid van draden van verschil-

lende dikte door do aan\vozi*i'heid vau dio hveo verscliillondc

schimmels verklaard wordt.

Deze resultaten schijnen dus te bewijzen dar nioii hior waar-

schijnlijk met een aantal schimmels te dooii heeft, die elk

voor zich zelve in staat zijn symbiotisch te ,i;aan leven met

de wortels van hoogere planten.

TV. Beteekexis ex functie uek M vcoKriiZA.

De innige verbinding die er bij do mycorhiza-vorming tot

stand komt tusschen de schimmel on den wortel vau een dor

hoogere planten, wijst er op dat deze verbinding ook een bepaald

doel moet hebben ; het algemeene en constante voorkomen vau

zulk eene samenleving tusschen die beide zoo geheel verschillende

organismen duidt bovendien aan dat hare beteekenis verre van

onbeduidend is, zoowel voor de schimmel als voor de plant waar-

toe de wortel behoort.

De omstandigheden onder welke de mycorhiza's optreden,

wijzen er ten duidelijkste op dat men de schimmel niet eenvoudig

mag beschouwen als een parasiet, die op en ten koste van de

wortels van andere planten leeft; vooral ook blijkt dit uit de

omstandigheid, dat de planteu, in of oj) wier wortels de schimmels

leven, zich zonder die schimmel niet of niet voldoende normaal

en krachtig kunnen ontwikkelen. Ware de schimmel slechts

eene parasiet, zoo zoude hare aanwezigheid juist het tegenover-

gestelde moeten uitwerken en de ontwikkeling van de voed-

sterplant in meerdere of mindere mate bolemmeren. Xu dit

echter niet het geval is, on de hoogere plant niet weinig voor-

deel trekt van hare verbinding met de schimmel, evenals de

schimmel dit vau den boom doet, zoo ligt nii do vraag voor de

hand, welke her voordeel is dat elk dier beide organismen viin

hunne verbinding en samenleving geniet.

Beschouwen wij daartoe de schimmel in do eerste plaats,

omdat voor deze de hoofdzaak eenvoudiger is dan voor de

andere plant.
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Krachtens haar gebrek aaii bladgroen toch, moet elke schimmel

haar voedsel hetzij geheel of voor het grootste deel in den

vorm van organische stof opnemen. Aan de mycorhiza-schimmel

staan nu twee bronnen van zoodanige bestanddeelen ten dienste,

nl. eerstens de humus uit den bodem en ten tweede de orga-

nische bestanddeelen, die zjj aan den wortel der voedsterplant

onttrekken kan. Daar talrijke waarnemingen aangetoond hebben,

ilat de mycorhiza uitsluitend in humushoudenden bodem voor-

komt, en later verdwijnt wanneer er geen humus meer is, mag
uien aannemen dat de aanwezigheid van humus eene hoofd-

voorwaarde voor haar bestaan oplevert, en is het waarschijnlijk,

dat zij ook haar hoofdvoedsol aan dien humus ontleent. Ware

d(!ze bron voor haar normale ontwikkeling geheel voldoende (dat dit

niet het geval is bljjkt o.a. uit de ervaringen der truffelcultuur)

dan zoude zij waarschijnlijk uitsluitend van den humus leven?

en zich niet om de naburige wortels van levende boomeji

bckommpren; nu zij daarmede echter in zoo innige verbinding

treedt, mag men wel aannemen, dat zij ook aan deze een niet

onbelangrijk deel harer voedingsstoffen onttrekt. Deze voedscl-

onttrekking kan voor de schimmel reeds vrij aanzienlijk zijn,

zonder dat dit aan de voedsterplant ook maar geringe schade

behoeft toe te brengen.

Dat de schimmel dus voordeel trekt van hare symbiose met

wortels, behoeft alzoo wel niet nader aangetoond te worden,

maar nu 1)1 ij ft de vraag, met welk doel de andere plant hare

wortels ceuc dergelijke vereeniging doet aangaan.

Ueze vraag is des te moeilijker te beantwoorden, omdat

verreweg de meeste planten die mycorhiza's vertoonen, alle

eigenschap})en schijnen te bezitten die hen in staat stellen zich

geheel met anorganische stoffen te voeden, en dus geen humus

voor hare noi-male ontwikkeling s(diijncn te b(dioeven. Dat dit

laatste nn echter toch het geval is, hebben de mycorhiza's

ons gcleeid. maar van welk nut do schimmel voor hare voed-

sterplant is in dit i^eval, is (hiarom des te minder gemakkelijk

aan te geven.

Intusschen heefr het nier ontbroken aan pogingen om licht
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in deze zaak te verschaften, en /iju reeds Verschillende

verklarinp;en van de/e zaak geg'eveii. Dej^ene welke volgens

onze tegenwoordige kennis van de levensgeschiedenis der

planten het meest de iiandacht verdient is die, dat de schimmel,

behalve dat zij zelve v^oedsel aan den humus onttrekt vooi-

liaar eigen bestaan, bovendien nog een deel van die alzoo

bemachtigde, opgeloste stoffen aan de wortels van de met haar

vereenigde plant toevoert. Op die wijze zoude deze laatste

<lan door hare verbinding niet de schimmel zich voedingsstoffen

uit den humus verschaffen , welke zij zich door middel van

hare eigene wortels alléén hetzij niet of niet in die mate zou

kunnen verschaffen.

Het meest waarschijnlijke antwoord, dat op het oogenblik

gegeven zou kunnen worden op de vraag, welke stoffen de

schimmel dan aanvoert, moet luiden dat het wel de saamge-

stelde (organische) stikstofhoudende stoffen zullen zijn, die 0[t

die wijze ter beschikking van den boom worden gesteld. Toevoer

van niet-stikstofhoudende organische stoffen, die ook door de

schimmel aangevoerd zouden kunnen worden, is toch voor

planten, die een volkomen voldoend aantal groene bladeren

bezitten, wel van weinig belang.

Dat anorganische stikstofverbindingen zouden aangebracht

worden, wordt door Prof. Frank onwaarschijnlijk geacht, vooral

omdat, terwijl men in de normale wortels van tal van planten

zonder veel moeite salpeterzuur kan aantoonen, dit bij de

mycorhiza's zelfs met het allergevoeligst reactief nooit gelukt.

Om die redenen blijft niet veel meer over dan aan te nemen, dat

de schimmel tot hoofdfunctie heeft aan den wortel organische

stikstofverbindingen te doen toekomen, behalve de anorganische

stoffen, die de schimmeldraden uit den bodem kunnen oplossen

en opnemen, evenals de wortelharen van normale, niet in

mycorhiza's veranderde, wortels dit doen. Daar beide toch

volgens de waarnemingen op geheel dezelfde wijze met de

anorganische deeltjes van den bodem vergroeien, is het niet

onwaarschijnlijk, dat deze vergroeiing in beide gevallen dezelfde

gevolgen zal hebben.
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War lic hovoii iieuüemde echte liiiiuiisplanteii aangaat,

welke dus geen groene bladeren bezitten, daarom niet assimi-

leereu kunnen en dus noodzakelijk ook stifstofvrije organische

stoffen als zoodanig moeten opnemen, is het noodzakelijk

dat de mycorhiza-vormende schimmel ook deze stoff'en aan

de plant toevoert, hetzij dan dat de schimmel ze onder dien

vorm uit den humus opneemt, of dat zij ze zelve vooraf uit

andere stoften bereidt.

Y. EXPERIMENTEELE BEWIJZEN.

De waarnemingen en overwegingen, die hierboven in het kort

weergegeven zijn, hebben nu wel is waar waarschijnlijk gemaakt,

dat het symbiotisch orgaan, dat men mycorhiza genoemd

heeft, van veel belang is voor den normalen, krachtigen groei

van de plant, wier wortels dat lichaam helpen samenstellen,

maar een direct bewijs, dat er invloed bestaat en hoe groot

de invloed is, dien de aanwezigheid van die mycorhiza's op de

jilaut uitoefent, werd nog niet geleverd.

Met het oog daaro}) heeft Prof. Frank getracht door middel

van bepaalde, voor dit doel ingerichte proeven dien invloed

:i:in re toonen ; uit het resultaat dier proeven bleek, dat die

invloed verre van gering te noemen was.

De |)roeven werden zoo genomen, dat hij een aantal planten

zicli normaal liet ontwikkelden, onder vorming dus van myco-

rhiza's, terwijl een aantal andere, zooveel mogelijk gelijke

planten ondtu- geheel dezelfde omstandigheden gekweekt werden,

doch zóó dat bij deze de ontwikkeling van mycorhiza's onmo-

gelijk gemaakt werd.

Wanneer dan later die planten aanmerkelijke verschillen

vertoonden in hunne ontwikkeling, zoo konden die verschillen

slechts nier de ;il n\' iii<^r aaitweziglieid der niycorhiza's samen-

hangen.

De inrichting van de voornaamste dier proeven was de

volgende

:

Zes vrij groote bloempotten wcu'den g(^vuld met humusrijken

grond afkomstig uit een oud bcukenwoud. Drie dezer potten
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blovcii onveranderd, maar do diio aiidore werden elk met Juin

inhoud gedurende eeni,i>'e uren verwarmd op 100° C met het (htcl

om daar alle deelen of kiemen van de raycorhiza-schimmel

te dooden.

Xadat deze potten wederom geheel afgekoeUl waren, werden

in elk dezer en {>venzoo in elk der drie andere, niet verwarmde

potten 5 beukenzaden uitgezaaid, die vooraf reeds op vochtig

papier tot een begin van kieming gobracht waren. Daarna

werden al de potten naast elkander in eene koude kas geplaatst

en telkens wanneer het noodig was met gedestilleerd water

begoten.

Deze proef werd in den herfst van 1885 begonnen en in Juli

1887 beëindigd, omdat toen het resultaat zoo overtuigend moge-

lijk was: de 15 planten in de H niet verwarmde potten waren

alle niet alleen in het leven gebleven, maar hadden zich krachtig

ontwikkeld; van de 15 planten in de verwarmde potten

daarentegen was in den loop der proef een tiental gestorven
;

in elk der 3 potten kwamen enkele dooden voor.

In overeenstemming met deze resultiiten bleek dat, terwijl de

planten in de verwarmde potten gewone wortels met vele wortel-

haren bezaten, nien in de niet verwarmde potten de wortels

geheel en zeer typisch in mycorhiza's veranderd zag.

Daar nu het eenige verschil tusschen de verwarmde en de

niet verwarmde potten daarin bestond, dat in de eerste de

ïuycorhiza's zich niet, in de laatste zich daarentegen wel kon-

den ontwikkelen, moet het verschil, dat de planten in die potten

ten slotte vertoonden, uitsluitend toegeschreven worden aan de

aanwezigheid der mycorhiza"s bij de krachtigere planten, zoodat

hare betere ontwikkeling geheel op rekening moet gebracht

w()rden van de werking dier mycorhiza's.

Ten einde de opmerking te ontgaan, dat misschien het verwar-

men op 100° r. den humus zoodanig veranderd zou hebben, dat

deze voor den normalen groei van planten niet meer geschikt

was, heeft Prof. Frank op dezelfde wijze proeven genomen

Tuet andere planten als haver en lupine, aan welke nooit

mycorhiza's aangetrott'en waren. Het resultaat van deze proeven
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was steeds, dat de planten zich in alle potten even goed en

jj^eheel normaal ontwikkelden.

De proeven met beuken ü^enomen werden later ook nog met

ilennezaden herhaald.

Twaalf potten werden nu ,i;evuld met aarde uit een oud

dennebosch : vier dezer bleven onveranderd, doch de overige acht

werden wederom gedurende eenige uren verwarmd op 100° C;

iia de afkoeling werden in alle 12 potten dennezaden uitgelegd.

De proef begon in Mei 1800; gedurende den zomer van dat

jaar waren aan de jonge kiemplanten onderling nog geen

verschillen waar te nemen, maar in het volgende jaar werden

deze zichtbaar.

[n den zomer van 1891 zagen de planten in de niet ver-

warrade potten er geheel uit als even oude zaailingen buiten,

en veel beter dan al diegene die in de verwarmde potten

stonden. Reeds in de maand September van dat jaar was het

verschil zeer opvallend : al de plantjes in de verwarmde potten

waren klein en ziekelijk en vertoonde-n dunne, zwakke stam-

metjes, zeer korte naalden enz.

(ledurende het jaai' 1892 werden de verschillen gaandeweg

iiog veel grooter. De plantjes der niet verwarmde potten waren

ren slotte 15 cM. hoog en hadden een krans van krachtige

zijtakken, terwijl de andere niet hooger den 7 cM. waren en

.slechts zeer zwakke zijtakjes voortgebracht hadden.

De eerstgenoemde plantjes droegen mooi grasgroene naalden

van 8 cM. lengte, terwijl die der laatstgenoemde slechts 8 cM.

lang waren en eene geelachtige of roodachtige tint hadden,

terwijl vele ook reeds bruin en afgestorven waren.

Op bet oogenblik dat het resultaat van deze proef genoteerd

werd, was over het algemeen de toestand der plantjes in de

verwarmde potten zoodanig, dat er niet veel hoop bestond

ze nog langer in het leven te kunnen houden ; enkele waren

bovendien reeds gaandeweg afgestorven.

liij onderzoek der wortels bleek ook nu wcnler, dat in de niet

verwarmde ])otten prachtige mycorhiza's gevonden werden,

terwijl de veel zwakkere wortels in de verwarmde potten geen
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luycorhiza's vei-rooiideu, luaur tal van vvoi'telharen droegen.

Het beste bewijs dat het verschil in de wijze van ontwik-

kelini»- der versehillende plantjes nitslnitend moet ^-eweten

worden aan den in\doed dor myeorhiza-vormende schimmel,

werd bij de aano-eliaalde pi-oof' door eene toevallijj,'e omstan-

digheid gelevin'd,

Eene van de phmtjes uit de verwarmde i)otton toch begon in

het laatste janr van de proef zich merkbaar te herstellen, het-

geen vooral bleek uit hot algemeen frisschere uiterlijk, als ook

uit de opvallend grootere lengte der naalden. Toen nu bij

het einde der proef de wortels van dit plantje eveneens onder-

zocht werden, bleek dat ook hier mycorhiza-vorming ingetreden

was, en dat deze eerst in het laatste jaar plaats gevonden had.

Gelijktijdig met het optreden der mycorhiza aan dit plantje was

dus ook hare krachtigere ontwikkeling ingetreden.

De oorzaak, dat toch in een der potten de mycorhiza-schimmel

opgetreden was, moet aan toevallige infectie toegeschreven

worden, die des te gemakkelijker plaats kon vinden, omdat ook

nu weder de verwarmde en de niet verwarmde potten onmiddellijk

naast elkander geplaatst waren.

Uit de hier in hoofdzaak medegedeelde waarnemingen en

proeven blijkt dus voldoende, dat voor een aantal planten de

aanwezigheid in den bodem van humus zoowel als van eene

myeorhiza-vormende schimmel eene noodzakelijke voorwaarde

is voor haren krachtigcn, normalen groei omdat liet eerst de

samenleving van die schimmel met hare wortels is, die de

bedoelde planten in staat stelt de voedingsstoffen aan den humus

te onttrekken.

Bij de cultuur, vooral in liet groot, van zoodanige planten

is het dus eene eerste voorwaarde, dat alles aangewend wordt

om de vorming der raycorhiza's te bevorderen, terwijl integendeel

alles wat hare ontwikkeling zou kunnen vertragen of verhinderen,

zorgvuldig moet vermeden worden.

Het branden van gekapt bosch voor eene nieuwe cultuur

bestemd, of het later herhaaldelijk omwerken van den vooral

humushoudendeu bovengrond, moet dus o. a. steeds zooveel

lY. II
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mogelijk veniu'<k'ii wordi'u hij df culruiu' van zoodanige planten,

(lie mycorhizas voortbrengen.

Di;. .1. M. .Ia.vse.

Xaschrift,

(ledurende het afdrukken van dir opstel, maakte ik een

reis naar den bij 's Lands Plantentuin behoorenden bergtuin

te Tjibodas, ten einde aldaar in lier oerwoud nasporingen te

doen naar het voorkomen van mycorhiza's.

Het van daar medegebrachte materiaal kon nog slechts

aan een voorloopig onderzoek onderworpen worden, maar tocii

w^eiisch ik hier reeds een paar planten to noemen, bij welke

mycorhiza's aangetroffen werden.

Ectotrophe mycorhiza's werden gevonden bij Querctis^Castanop-

sis (beide Cnpii/iferen) en verder bij een oude (ongeveer óO

Meter hooge) Massatna/a (Li(/iiii/ainhar ,1 ///>/ƒ//(/;/«); bij de beide

eerstgenoemde was de schimmelmantel van l)uitenglad, terwijl die

van den laatsten een groot aantal naar liuiteu afgaande mycelium-

draden vertoonde. Endotrophe vormen werden aangetroffen o.a.

bij zeer jonge exemplaren van Easmmafa, verder bij Podocarimx

(een Conifeer) en ten slotte ook bij groote boomeu van Coffht

iirahlra. welke onmiddellijk aan den grens van het oerwond

gekweekt wer(hMi. Met waren ook hier de oppervlakkige lagen

van den bodem, waarin de mycorhiza's hoofdzakelijk gevonden

wei-(h)n : vooral bij de bedoelde, reeds vrij oude koffieboomen

was iK't opv;illend, hoe vele Avortels zich juist in horizontale

richting in de bovenst<» humuslagen verspreidden en daar tal

van jonge mycorhiza's gevormd hadden.

-Vangezien de veeljarigc cultiim' van laatstgenoemde plant

in het groot op .lava en elders, de ovei'tuiging gevestigd heeft

dat het welslagen van zulk een aanplant in niet geringe mate

afhankelijk is van de aanwezigheid van humus in den bodem,

en met het oog o]) de geconstateerde aanwezigheid van een

niycorhiza-schimmel in de wortels dier plant, was het van belang

nu ook experimenteel uit te maken of het indei'daad de myeo-
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rliiza's zijn dio ook de Coffhi arabica in staat stellen vaii den

aanwezigen humus partij te trekken.

Om die reden zijn alhier voor eenige weken proeven gereed

gemaakt, wier resultaten het antwoord op dien vraag moeten

^Qyon. Een dezer proeven is geheel ingericht op de wijze als

de beide aaugehaalden van i'rof. Frank met beuken- en denne-

zadcn (zie blz. itiO en 101). Rvenals bij deze, kan echter ook

het resultaat der proeven met de koffiezaden zich eerst na

vele maanden op overtuigende wjjze vertoonen.



ÜKIEVEN OVER TUINBOUW i).

UrCURBITACEEËX.

Behalve de komkommer worden de verschillende soorten

van deze familie m.i. Iiier te weinig door Europeanen gekweekt

en gegeten, en toch vindt men er onder, die op verschillende

wijze bereid een smakelijk en gezond voedsel opleveren, en

die buitendien in den regenmoessou, wanneer andere groenten

scliaarsch worden, gemakkelijk te cultiveeren zijn. Tot de beste

behooren zeker enkele soorten pompoenen (Jav. ivaloeh), de ojouf/

en kimpoet^ zoowel als de hier minder, doch in Engeland

en Amerika zeer gezochte „squash" en „Tegetable marrow"; wat

laboe en iraJof/i als groenten betreft, zij zijn goed voor inlanders.

„Ik heb ze bij mijn ouders in Holland nooit gegeten," hoor

ik den een of anderen lezer al zeggen. Hier moet ik echter

opmerken dat, omdat zij wegens het Hollandsch klimaat daar

niet gecultiveerd worden, zij daarom nog niet slecht zijn, en

waarlijk een goede „potage au poteron" of een schotel van met

melk gestoofde squash of vegetable marrow laat zich zeer goed

eten ; ook de o/on;/ en k'niiporf (Jav. hexfroe)^ zijn, zeer jong

gejdukt en goed khiar gemaakt, smakelijke groenten.

Cultaiir. De (ïultuur van al (h' verschillende Cacnrbi-

taceeèn (behalve de komkommer en de meloenen, waarover

later) geschiedt nagenoeg op dezelfde wijze: op afstanden

van () tot 18 voet vnn elkaar (naar gelang van den omvang

der plant) graaft men kuilen, die met een mengsel van goed

vergane mest, karve en ascli gevuld worden ; daarin worden 2

of ;> zaden ter diepte vati een Kijnlandschen duim ge])lant.

Wanneer het noodig is, moeten zij begoten worden ; daar men

') Vervolg van biz. 101.
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ze echter gewoonlijk in tien wosrnioesson plant, zal het begie-

ten wel zelden noodig zijn. Zijn de zaden opgekomen,

dan moet slechts éénc plant (de beste) behouden en de

andere uitgeti-okkcn worden; de grond om den stam moer

van alle onkruid schoon gehouden worden en tevens wat aan-

gevuld en opgehoogd ; verder late men ze aan hun lot over.

De vruchten plukke men ot' jong of' rijp, naarmate zij verlangd

worden. Om groote vruchten, bijv. voor de a.s. tentoonstelling

te krijgen, moet men de takken bij die geledingen, welke

wortels beginnen te geven, in vetten grond begraven en slechts

1 ot' 2 vruchten behouden. Op deze wijze gekweekt ziet men

in Europa op tentoonstellingen vaak vruchten van kolossale

afmetingen.

Soorten en variëteiten.

Luffa. (Soend. ojon;/, /.-im/xtef, ,Jav. hcsfroe). Flier algemeen

bekend.

Gebruik-. Jong zijude geplukt, geschild en met peper, zout

en boter gestoofd.

Pompoen; Jav. en Sund. imloeh; Eng. Punipum ; Fr.

Potirons, variëteiten van Cacurbita maxima.

In Frankrijk, waar de plant veel gecultiveerd wordt, onder-

scheidt men 3 hoofd-variëteiten, n.1.:

1". Potiron met ronde, platte vruchten, wier vruchtvleesch

zeer veel gebruikt wordt voor soep (Pure de potirons) ; hare

grootte varieert van 10 duim tot ± 3 voet in middellijn; zij

moeten rijp geplukt worden.

2°. Courge (Engl. squash), langwerpig rond, eveneens met

geel vruchtvleesch ook van verschillende grootte.

Deze soort wordt meer gestoofd als groente gegeten ;" men

plukt de vruchten, vóór dat zij goed rijp zijn.

3". Geraumon. Kleine (^ voet in diameter) sierlijke vruchten

met donker-oranje of roode vruchten ; van deze bestaan in

Frankrijk sub-variëteiten nl. de ,,Tiirban turc'' en de y,Geraimion

Ijetlt de chine'\ Hoewel eetbaar, worden zij echter met andere

Cucurbitaceeën., zooals de Patisons, coloquinten enz., meer als

sierplanten gekweekt.
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Mergponipoen (vegetable mari-ow, courg-e a la moelle, C. Pepo).

Yan deze bestaan 2 variëteiteu met roomkleurige (white busli

marrow) en groene vruchten (green niarrow shill) ; de vruchten

zijn langwerpig met wit vruchtvleesch. Daar de vruchten van

deze nog al teer zijn, is liet goed ze hier op traliewerk te laten

klimmen ; bij de andere is het echter voldoende onder de vruch-

ten droog stroo of aardewerk te plaatsen.

Gebruik. De jonge vruchten worden in kleine stukken

gesneden of fijn gemaakt en met boter, melk, zout en peper

gestoofd.

Kmnkomnters. Yan deze zoo algemeen gebruikte groente

is het mij nog niet gelukt met de fijne Europeesche variëteiten

in de open lucht goede resultaten te verkrijgen; in glazen

bakken slagen zij daarentegen uitstekend.

Daar zij evenwel bloeien, zoo zoude men, door met hare

mannelijke bloemen de vrouwelijke der inlandsche variëteiten te

l)evruchten, van deze na eenigen tijd betere vruchten kunnen

krijgen. Sutton's tender en true, Telegraph, Duke of Connaught,

alle met fijne, groote vruchten ( ± 20 duim lang) zouden daar-

voor zeer dienstig zijn.

Cultuur (in de open lucht van inlandsche variëteiten). Jn den

vooraf goed bemesten en omgewerkten grond, graaft men op 3—5
voet van elkaar kuilen ter breedte van '/^ voeten evenzoo diep ;

daarin worden 2 a 3 zaden niet te dicht bij elkaar geplaatst,

en de kuil dan met kippenmest bedekt. Als de plantjes opgekomen

zjjn, moet er slechts één behouden worden ; de andere worden

voorzichtig uitgetrokken, zoodat degene, die men behouden wil,

niet geschaad wordt. Het is goed de zaden vooraf gedurende

12 uren in lauw water te weeken. Hebben de planten (> of 8

bladeren, en hebben zich nog geen takken gevormd, dan moet

men de toppen afsnijden. De grond om de plant moet altijd

goed van onkruid gezuiverd worden.

In plaats van, zooals do inlanders dit doen, de planten

over den grond te laten kruipen is het beter hen langs een

traliewerk of andei- steunsel (niets is daarvoor beter dan de

takken van de lantana) te laten klimmen ; men kan daardoor
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(licliror |»liint(Mi en iiiccr vrucliten krij^'cn, rcvwijl, nis luoii

daarbij de vruchten joiiu' [tliikr, men /<»»» de dracht zeker

ecne maand kan verlenii,'en.

Inlandsche rariëtelfeii.
*

1**. Kraai; de vriichtcü /.ijn i;roeii uier. i^elc ïstrepou ; deze

variëteit wordt zeer veel o\\ straiuljdaatseu (Sanuiraui,' en 8oe-

rabaja) gekweekt;

2". Katiitioen poef Ut. In smaak en uiteidijk hebben zij zeer

veel vau de Hollandsche witte komkommers; zij zijn ongeveer

1 voet lang', bij 2 duim in diameter;

3". Katimoen i(lj<>\ deze algemeen bekende variëteit behoeft

geeue beschrijving

;

4**. Katimoen iroekoc, wier vruchten niet grootcr zijn dan

een duivenci, wordt voor zoo ver mij bekend alleen in het

Zuiden van Djocja en Holo gekweekt; er bestaan twee varië-

teiten van nl. de witte en de groene (men beweert, dat de

laatste eene verbastering van de eerste is); in rijpen toestand

zijn de vruchten bruin gekleurd. Er bestaat m.i. op Java

geen komkorame]-, die beter geschikt is om in zuur ingelegd

re worden dan deze variëteit, en het ware re vvenschen,

dat zij als tweede gewas in de benedenlanden meer gecultiveerd

werd. I^a 2 a 4 maanden kan men reeds oogsten ; de oogst

is overvloedig en zal altijd eene willige markt vinden.

Behalve de 4 bovengenoemde, heeft men hier nog andere,

alle inferieure variëteiten, waarvan om de curiositeitswille 2

variëteiten genoemd kunnen worden, nl. de bontetig soeri,

die door inlanders rijp zijnde als meloenen gegeten worden,

waarvan zij eeuigszins den smaak hebben, en de honteng

tjatawj, kolossale komkommers, die iilleen gekookt of ingelegd

eetbaar zijn.

Kool.

Cultuur. Ware het niet dat wij in myriaden rupsen, die

zeer veel van kool houden, een moeilijk te bestrijden vijand

hebben, de cultuur van deze groenten zoude hier zeer gemak-

kelijk zijn. Tegen bovengenoemde plaag heb ik alles aange-
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wend doch altijd zonder resultaat, liet branden van vuren

's nachts in de nabijheid om de kapellen te dooden is het

eenige wat deze plaag in bedwang houdt.

Van April tot Juli zaait raen de zaden in pépiuières zoo

yi mogelijk (om dit te doen menge men de zaden met zand of

menier) bedekke die met eene laag asch en begiete dan dagelijks
;

na 3 dagen zullen zij reeds beginnen te ontkiemen ; mocht men

na eene week, niettegenstaande de zorgen, bemerken dat de

planten te dicht staan, zoo moet men zoo spoedig mogelijk

uitdunnen, altijd zorgende dat zij niet dichter dan + 1 duim

van elkaar staan. Hebben de plantjes de hoogte van ± 5

iluim bereikt, dan kan men beginnen over te planten.

Daar men kool niet genoeg kan bemesten, zoo grave men

in de als vroeger gezegd aangelegde beddingen kuilen, l'/\ja

3 voet van elkaar, ter diepte en breedte van 1/2 voet, en

vuile die met een mengsel van aarde en schapen- of geiten-

mest; daarin worden de plantjes overgeplant; de eerste 4 of 5

dagen moeten zij dan tegen de zon beschut worden met

stukken pisangbast {(/ëdeyhoy)^ zooals de inlanders bij het planten

van tabak gewoon zijn te doen ; dagelijks moet de kool begoten

worden. Als zij na eene maand reeds stevige planten gewor-

den zijn, geve men een sterk werkende mest, zooals bedorven

visch (men kan zeer goedkoop bedorven gezouten visch op de

passer krijgen); de beste mest intusschen, die ik gebruikt heb, is

een mengsel van gelijke hoeveelheden Peru-guano en superphos-

j)haat, ongeveer 25 a 50 gram per plant ; daardoor ontwikkelen

zij zich snel en worden bijzonder mooi en groot. Xa den oogst

kan men de spruiten, die aan de stronken opsciiieten, laten

staan, die weder als variëteiten overgeplant of wel als groene

koul (P]iig. colewort) gegeten kunnen worden.

Variëteiten. JJe volgende zijn voor hier te recommandeereu

:

1". Suikerbroodkool, zoo genoemd om haren vorm
;
van deze

is de „Chou de Tourlaville" (V.) ') zeker de beste.

2". Cill heart cabbage (S.), van middelmatige grootte met

weinig buitenbladeren; zij groeit snel.

'; Vuor de boteekenis dezer letters vergelijke vun blz. %.
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3". Chou Coeur de Boeuf moyen de la Holle (V.) is een

snel groeiende kool, die zeer smakelijk is on hier zeer goed

gedijt.

4". Chou de Schevent'urt (V.). iJe grootste van alle kool-

soorteu; slaagt hier zeer goed en bereikt ook hier eeiie enornu'

grootte, ik heb er gehad, die een diameter van 0.4') M. bereikten :

zij zijn vrij vroeg, doeh de kroi)|)en worden niet zoo h trd als

die van andere soorten.

Van de soorten savoyekool, acht ik de „chuii de melan,

court hatif' voor hier de beste; de last die men van rupsen

heeft is intusschen bij savoye- en boeren-kool zóó groot, dat

het dikwijls niet de moeite loont om die soorten te ])1 anten.

Roode kool. Daar roode kool in Frankrijk en Engeland alleen

in zuur ingelegd gegeten wordt, zoo heett men daar niet zulke

goede variëteiten als in Holland en Duitsohland, en is het daarom

verkieslijker van daar de zaden te betrekken.

Brusselsche spruitjes. Hoewel deze kool hier groeit, zoo kunnen

de kropjes zich nooit goed vormen, tenzij mogelijk op bijzonder

hoog gelegen plaatsen.

Bloemkool.

Hoeveel moeite en zorg ik ook besteed heb om bloemkool van

de meest bekende variëteiten te kweeken, nooit is het mij gelukt

bepaald mooie bloemkool te krijgen, [n den drogen moesson

verleden jaar evenwel heb ik vr[j goede bloemen gekregen van

,,8utton's early reading tavourite couleflower''. Ik ben op

dezelfde wijze, als boven gezegd van kool, te werk gegaan, alleen

toen de bloemen zichtbaar waren, heb ik de bladeren omgebogen

en te zamen met een stuk hout vastgemaakt ; daarbij gaf ik ze

eens in de 5 of 6 dagen wat vloeibare mest, nl. rotte viscli

(pëda) met schapenmest en water tot eene dunne brij gemengd.

Hoewel niet zoo wit en hard als in Europa, waren de bloemen

toch vrij goed.

KOOLRABI.

Deze, hier beter dan in Holland bekende groente, wordt op
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dezelfde gekweekt als kool, alleen lie(>f'r de kooh-alii nier zooveel

mest noodig.

In Holland, waar zij nog nier lang scdiijnen ingevoerd re

ziju, worden zjj ook wel „koolrapen boven den grond'" genoemd.

Practisch gesproken zijn er sletdits rwee variëteiren, de vroege

en late (men heeft wir- en purperkleurige variaties van beide).

War smaak en andere eigenschappen betreft, zijn zij gelijk,

alleen in de schil en bladeren vertoonen zjj verschillen.

lv^üL-KU(^L.

Wordr ook als kool geplant en slaagt hier vrij goed ; daar zij

evenwel niet zoo fijn is als koolrabi en toch veel er op gelijkr.

zoo kan ik de cultuur van deze groente minder aanbevelen.

( "h. Baumuakten.



VARENS. ')

ÏÏISPIDULUM-GROKJ'.

A. hlsj/i(Jii/init, /jHbe-sceiis cu fnlrtün /ijii /oer utiiiw aan

elkaar verwant, zij hebben dezelfde groeiwij ze en gelijken

over het geheel zoo sterk op elkander, dar er wel eens ver-

warring ontstaat.

A. fulvum is wel de mooiste, liaar jonge bladeren zijn fraai

rose-purper getint; deze kleur gaat bij het ouder worden in

donkergroen over, zij wordt nog al als marktplaut gekweekt.

A. h'ispiduhiin fcncruin is, jong zijnde, ook eene fraaie plant.

Wij kunnen van al de variëteiten dezer groep zeggen, dat zij

niet oud moeten worden : de blaadjes krijgen dan eene min of

meer grijsachtige tint, de eene variëteit natuurlijk meer dan

de andere ; als jonge plantjes zijn zij lief. A. aneiteuse behoort

ook nog tot deze groep, zij is echter in groei wat verschillend

met de reeds genoemde, zij spreidt zich meer uit en hoeft

langer loof.

l*OLyPHYLLUM-«KOEP.

In deze groep kunnen de meeste der hoog opgroeiende

Adiantum's gebracht worden, vele hebben uitgebreide wortel-

stokken en groote, zeer verdeelde bladeren. Eene der meest

bekende, die ook op Java reeds lang gekweekt wordt, is .4.

frapeziforme : indien zij goed behandeld wordt, kan men
van deze soort zeer decoratieve prachtplanten kweeken. A.

pentadacff/loH is nauw aan laatstgenoemde verwant. A. Sancta

Catharina heeft ook wel overeenkomst met de voorgaande, de

') Vervolg van Dl. lil, blz. 158.
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blaadjes zijn echter diep gelobd en hebben, jong zijnde, eene

rose tint. De bieroj) volgende .1. Fincicil is synoniem niet ^1.

ranHochlciKC, ouder den hiatsten naam is zij in Indië bekend, en

ofschoon daai' nog niet hing aanwezig, toch i-eeds zeer gewaar-

deerd, liet is eeiie der grootste .l^//«y/i^^o//'.s; het ver nit elkaar

groeiende loot' heeft eene zachte, bleekgroene tint, bij jonge

bladeren is deze tint fijn zijdeachtig.

A. tetfiip/n/llinii is ook eene zeer goede soort, waarvan eeiiige

variëteiten bestaan : van deze is A. f. (jraciJe de liefste ; zij heeft

• ene zachte karmijnruode tint in de jonge blaadjes; ook A.

Heinlrfsoiili is er eene goede variëteit van. A. i-homboideiim,

synoniem met A. 'nifermedkt^ is eene gemakkelijk groeiende,

fraaie plant. A. hrasl/ieiisc en Kaulfussianiun zijn verwante

soorten. Ook eene fraaie soort is A. curvatiim^ die veel zorg en

eene warme standplaats vereischt. A. formosKin is meer bekend,

zij groeit gemakkelijker en heeft miiidei- warmte noodig, zij is

nog al verschillend van de andere planten dezer groep, het

zeer donker groene loof maakt een goed effect.

CAUl)ATrM-GKOEI\

Wij zouden deze groe]) ook die der hangende Ailnintuin^s

kunnen noemen. Jammer dat er zoo weinig representanten vart

zijn, zij bestaat uit sle(dits tw(ïe soorten en even zooveel varië-

teiten. .1. c//l(tfiun, synoniem met A. Eihictrorfhii^ onderden

laatsten naam is zij in Indië meer bekend, wordt beschouwd als

eene variëteit van J. (uax/nfirm, terwijl A. dolahriformis voor

eene variëteit van A. Iiinafinii geldt. Al de planten dezer groep

hebben lang, reer, hangend loof, tevens hebben zij de eigenschap

aan het einde der lange, hangende bladeren jonge plantjes

voort te brengen ; deze groeien weei' door, brengen ook weer

aan de uiteinden liarcr Ijladcrcn pl;uitjes voort, en op deze wijze

vormen zij allerliefste liangplantjes. A. laaahtui geldt voor de

fraaiste, deze en hare variëteit (lolahHfovme hebben donker groene

blaadjes en zwarte stengels, terwijl A. caiidafum en hare variëteit

A. Edfjeirorfhii eene zachte, ietwat bleekgroene kleur hebben.
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Tl' i: KIS.

lu te,2,"ensrolliu«,- met do AfHa^itiinis worden de vai'ens, die

tot boven^-enoeiud g-eslaclit behooreu, op Java zelden gekweekt

en zAïlks niettegenstaande ei- vei-sdieidene soorten van in lier

wild groeien; al knnnen deze zieli met de meeste Atlknitmu's

Jiiet in sierlijkheid nieten, toeli komen er zeer nuttige en

decoratieve soorten onder voor.

Ouder de op Java in 't wild groeiende soorten, waarvan de

inlandsche namen bekend zijn, kan ik noemen:

Pferis aurita Pal-oc riiitjiiKj.

r. rroiafa ,, merak^

„ afenifofa „ iiioh(/(tn(/,

y, i}eiH/(llaf<( „ ., hcmar.

Van al deze soorten zag ik , hoewel zeldzaam , slechts de

bontbladerige variëteiten van Pt. iiormalh en Pf. serrulofM

op Java gekweekt. Ik denk, dat de oorzaak niet alleen moet

gezocht worden in het feit, dat men ze uiet mooi vindt, want

deze beide bontbladerige variëteiten zijn werkelijk fraai, maar

eerder dat men niet gelukkig was in de kweeking ervan,

daar men ze op dezelfde wijze behandelde als de Adiantum's

en er op die manier geen mooie planten van kreeg. Over het

algemeen kunnen de P^^r/s-soorten wat meer koude verdragen,

en hoewel zij in de benedeulanden wel gekweekt kunnen worden,

zullen zij het toch beter doen wat hooger op, op een 1200 h

2000 voet. Wil men ze in de benedenlandeu hebben, dan mag
men ze niet te veel verwennen, ze zijn sterker dan de meeste

Adianfnni's, verdragen wat meer zon en regen en mogen vooral

niet te bedompt staan. Er is nog wel eene andere oorzaak te

gissen ; bij onze plantenliefhebbers bestaat gelijk overal den z.g.

sleurgang : wat men bij een ander voor moois ziet, tracht

men ook te krijgen. Ofschoon zulks in de meeste gevallen niet af

te keuren is, zoude iets meer oorspronkelijkheid niet schaden.

Overal en in vrij groote hoeveelheden, ziet men CJiereInres_y
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dit schijnt eeno reden re zijii, dat er altijd nog meer Cheve-

lin-t's o-ekweekt worden. Wel beliooren zij outeji;enzeg'gelijk

tot de fraaiste en nnttigste varens, bruikbaar niet slechts als

sierplanten maar ook in l)onc|netten en andere bloemwerken,

toch 7nag dit geen reden zijn. de meeste andere varens over

het hoofd te zien. Er groeien op Java en op de buitenbe-

zittingen nog zooveel fraaie varen-soorten, als men maar

rondom zich ziet, die men door de cultuur verfraaien en

veredelen kan.

Er dient in deze echter met oordeel gehandeld te worden

en niet, zooals ik wel eens varenliefhebbers zag doen, die uit

de benedenlanden een uitstapje maakten naar het hooge gebergte,

daar allerlei ])lanten vei'zamelden met de bedoeling die in de

warmte te kweeken. Dat zulk eene handeling meestal op

teleurstelling uitloopt, zal menigeen wel ondervonden hebben.

Er zijn wel planten, die en in de boven- en in de benedenlanden

nagenoeg even goed groeien, nog meer zijn er, die het bij eene

zorgvaldige cultuur wel doen, toch blijft het uitzondering. In

dit geval staan we bij de Europeesche kweekers achter, die in

hunne serres de middelen liebbeu een gewenscht klimaat,

niet slechts wat temperatuur maar ook wat vochtigheidsgraad

betreft, te kunnen krijgen. Wij kunnen hier niet gemakkelijk

planten kweeken. die in een klimaat groeien, dat al te veel

verschilt van hetgeen waarin wij ons bevinden.

In Europa is het geslacht Pteris tegenwoordig weer in de

mode en niet ten onrechte, want men kweekt er eenige soorten

of variëteiten van, die gerust met de zoo hoog geroemde

Adiantum's op eene lijn gesteld kunnen worden.

Onder deze zijn er drie in hot vorige jaar in den handel gebracht

door den varenkweeker Jl. I>. May, Dynson's Lane nurseries,

IJpper-Ednionton, bjj London. Van do koninklijke tuinbouw-

maatschappij verkregen zij een getuigschrift eerste klasse.

liet zijn: Pteris lepto^ihylla princeps, Pteris cretica nobilis

(Ml pteris serriilata densa.

Pt. leptophylla princeps is ontegenzeggelijk de fraaiste van

de drie ; wat den vorm betreft, doet zij wel aan Poli/podium
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iut/</ai(' (lonken: de Ithuloron en blaadjes /iju eclitci- smaller, tijncr

(Ml (laardoor veel olef»'antor, aan de niteindcn vertakken zij

zich evenals hij do ondo varifUoit crisfafa on loopon in korte

oindjes uit. die den vorm van kwastjes lid)!»'!!, hctgoon de sier-

lijkheid nier weinii;- veriioo^'d. 1)1
j

li(>r l)(\<;'in van den groei

komen gewoonlijk de nieuwe Idaadjes uit het liai't tegelijk re

voorschijn en groeien schieljjk lang rechtop, slechts aan de

uiteinden zijn ze d;in wat omgebogeji. De oudere bladeren

buigen dan sterk om en leggen zich bijna jdat; deze eigeu-

aai'digheid in den groei geeft aan de plant eene losheid en

sierlijkheid, waarin zij het haast van alle bekende varens wint.

Pferis crcticd nohilix is, hoew el van geheel ander genre, ook

(^eue fraaie aanwinsr. Munt eerstgenoemde uit in losheid, door

de hoog opschietende tijne bladeren, deze heeft daarentegen oen

meer afgeronden, een meer geacheveerden vorm, zjj groeit

gemakkelijk en krachtig. Waar het te doen is om spoedig

veel materiaal voor versiering van bloenu'unninden en gallerijen

re hebben is zij eene uitkomst.

I^feris t^errii/atn (/ciisti gelijkr wel war op de laatstgenoemde,

iU' bladeren zijn korr on staan rechtop, zo zijn echter sterk

verdeeld, zoodat do blaadjes zooi- talrijk, fijn on dichtbijeeu

staan, waardoor zij oen sierlijk effect maakt.

In den catalogus van William Buil, now plant merchant

King's Road, ('helsea, London, komt eene gekleurde afbeelding

voor van eene nieuwe Pteris onder den naam van Pf. Vietoriae,

deze overtreft alles war tor heden op dit gebied verscheen. In

het eerst dachr ik dat het spreekwoord ,Jiet papiei' is geduldig"

hier van toepassing was; dat do plaat eene plant voorstelde

veel fraaier dan zij in werkelijkheid was. Xu ik echter de

plant in natura zag. moet ik bekennen: de afbeelding is in

geenendeele overdreven, integendeel, als 't kan, is het plantje

nog fraaier,

V^erbeeld u een boschje van zeer fijn uitloopende varen-

blaadjes, een gedeelte der blaadjes is 3 a 4 raM. breed, van

een fraai helder groen, terwijl van uit het midden uiterst fijne,

zuiver witte lijntjes naar de kanten loopon ; deze dunne, fraai
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bonte blaadjes zijn de vi'uchtblaadjes, de onvruchtbare zijn korter

en veel breeder, /oodiit het soliijnt alsof' uit een grond van

donkerg'roeu, kort loof' de zeer talrijke, fijne, slanke vrucht-

bladeren ontspringen. In bouquetten moeten de fijne blaadjes

van Pferis Victoyiae een verassend eff'ect maken.

Er wordt opgegeven, dat deze Pferi^ gevonden is, in den

ludischen-Arcliipel. Wie haar daar gevonden heeft en waar zij

gevonden is, schijnt voorloopig nog een geheim te zijn. Het

is wel jammer, dat de naijver van de groote Engelsche planten-

importenrs ons hier weer parten speelt ; indien er een hunner

eene fraaie, nieuwe plant ingevoerd heeft, en zoo mag de Pt.

Victoviae gerust genoemd worden, kan het in zijn belang zijn de

groeiplaats vooreerst voor zijne concurrenten geheim te houden.

Voor varens is zulks niet zoo noodzakelijk als voor sommige

andere planten, zooals Orcliideeëu, die moeielijk in groot aantal

te kweeken zijn en dus weer op nieuw ingevoerd moeten worden.

Als de Pfcrix in kwestie uit sporen gekweekt constant blijft,

hetgeen ik volstrekt niet betwijfel, kan i??^// en weldra ook zijne

koopers er zooveel van kweeken als zij wenschen en bestaat er

niet de minste noodzakelij kkeid voor nieuwen invoer; daarom

hopen we dat het geheim spoedig opgelost wordt uit welk deel

van onzen Arcliipel dit juweeltje afkomstig is.

liet is wel ergelijk, dat vreemdelingen ook dit terrein van

ons onmetelijk Indisciie rijk ten hunnen voordeele exploiteeren
;

zij hebben er al heel wat schatten uitgehaald. Onze Hollandsche

kweekers schijnen er geen voordeel in te zien. Vroeger toen

Teysmann nog groote reizen deed in het belang van 's Lands

IMantentuin, ontvingen wij wel nieuwe planten uit verscheidene

oorden van den Archipel, nu krijgen we er ook nog wel eens één,

maar dan is liet langs een omweg uit den indisclu'n-Archipel

over Engeland naar IJuitenzorg.

Xadat il< dit opstel geschreven had, bezocht ik hier eene

bloemisterij waar veel varen.i gekweekt worden. Mijne veronder-

stelling dat P ter is Vlcforiat' wel spoedig door W. Buil of

door zijne koopers in het groot zoude vermenigvuldigd worden,
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zag ik hier ten volle bevestigd. Het vorige jaar was dooi'

den chef dor genoemde bloemisterij een plantje van BnU
gekocht, in September waren de eerste spoi-en rijp en werden

deze uitgezaaid, nu waren de P/^r/.s^-blaadjes al aan de pro-

rhallium's te zien, en in Mei meende de chef er een paar dui-

zend leverbare plantjes van gereed te hebben; werkelijk geen

kleinigheid, in eenjaar van een varonplantje een paar duizend

exemplaren te kweekou. De chef was het geheel met mjj eens

dat de Pter/s VIcforiae een groote toekomst zal hebbon.

Behalve deze toonde hij mij nog eene prachtige partij Fferis^

eene serie variëteiten van Ff, serrulata; de eerste was Pf.

serrulata cristata, daarna Ft. sennlata nana compacta^ en ein-

delijk de reeds genoemde Ft. serrulata densa. Nog zeer fraai

waren de Ft. oiivrardi., Ft. ouvrardi cristata en eene in deze

kweekerij gewonnen nieuwe variëteit, die nog geen naam had.

Deze soorten toonden alle den waren vorm en waren op het

eerste gezicht dadelijk als Fter is te herkennen, ofschoon ze

oneindig veel fraaier zijn dan do oude bekenden.

De fraaiste, die ik hier zag, was Ftcris tremu/a Smithiana^

deze was zoo fijn en bevallig en toch van zulk een krachtigen

groei, dat ieder varen-liefhebber met mij zal erkennen, dat de

mooiste Adiantum's het er tegen afleggen.

Het eenige bezwaar dat er tegen de cultuur dezer nieuwe

en fraaie P^^r/,s-variëteiten op Java zou kunnen zijn, is dat

het niet zeker is of ze in onze warme benedenlanden wel goed

zullen groeien; op eene hoogte van 1000 vt. boven de zee doen

Zij het zeker. Waarschijnlijk kan de eene variëteit meer warmte

verdragen dan de andere ; in ieder geval is het wel de moeite

waard er eene proef mede te nemen, die ik ieder varen-lief-

hebber in Indië zoude aanraden.

{Wordt vervol(/d) W.

IV. 12



ZOETE maïs.

De in verschillende Staten van Noord-Amerika zoo gezochte

zoete maïs y^smjar coni''' begint in Europa ook langzamerhand in

den smaak te vallen. Het gaat zeer langzaam van Italië uit; werd

daar vroeger de maïs slechts gecultiveerd om er Polenta, Maraaliga,

Maizena enz, uit te maken, het gebruik van zoete maïs als delica-

tesse is er nu zoo zeldzaam niet meer.

Uit Weeneu schrijft men : zag men vroeger slechts in Pesth de

zoete maïs aan de markten, in den loop van dit jaar werd voor

het eerst de Weener-markt, te beginnen in de maand Juli, ruim

van dit artikel voorzien, en het vond weldra goeden aftrek.

Indien deze maïs-variëteiten in Zuid-Europa, waar men tegen

uiterst billijke prijzen fijne, jonge groenten kan krijgen, zoo in

den smaak vallen, zoude dit bij ons, waar we op het punt van

groenten niet zoo verwend zijn, nog meer het geval moeten zijn, en

toch is het zoo niet; ik geloof, dat er op Java behalve de gewone

inlandsche variëteiten en eenige nieuwere groote soorten zooals

paardetand-maïs enz., geen zoete maïs aangeplant wordt.

Daar het juist gezien was, dat er onder de graansoorten ^een

enkele is, die in zulk een korten tijd — in het Buitenzorgsche

rijpen de meeste soorten in 90 dagen — zooveel voedsel produceert,

heeft 's Lands planteutuin sinds jaren getracht nieuwe maïs-varië-

teiten in te voeren. Van die nieuwe variëteiten werden het meest

verspreid de grootste, die het meeste produceerden o.a. de zooge-

noemde paardetand-maïs. Voor voedsel van paarden enz. was dit

ook wel de beste ; de inlanders (ichter beweerden niet ten onrechte,

dat die groote maïs-soorten, hoewel zij aanzienlijk veel meer pro-

duct leverden, niet zoo smakelijk, niet zoo zoet en daardoor min-

der geschikt waren voor huishoudelijk gebruik dan de inheemsche

variëteiten.

Er moet hier echter in het oog gehouden worden, dat in de

landen waar de maïs, zoowel voor menschen- als voor paardenvoedsel

geplant wordt, er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt, en de

variëteiten met veel zorg uit elkander gehouden worden. Dit uit
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elkander houden der variëteiten is bij do hkiïs niet gemakkelijk :

er zijn weinig planten, die bij ons te lande zóó sterk varieeren.

In de eerste plaats door kruisbevruchting ; /ooals iedereen kan

opmerken, brengt de maïs kolossaio hoeveelheden stuifmeel voort.

Indien men tijdens den bloei langs een maïsveld wandelt, ziet meii

geheele wolken dezer kostbare stof over het veld zweven en talrijke

bijen op en aanvliegen om er haar aandeel van in te zamelen. Het

behoeft geen betoog, dat hierdoor de bestuiviug van do eeno variö-

teit met stuifmeel van eeue andere licht plaats grijpt.

Ware kruisbevruchting alleen de oorzaak van de onstandvastig-

heid der maïs-variëteiten, zoo zouden er wel middelen zijn om
hieraan eenigszins tegemoet te komen. Iemand, die b.v. meerdere

variëteiten kweekt, zoude ze op groeten afstand van elkander

moeten planten of wat nog zekerder is, de eene variëteit een paar

weken na de andere moeten planten, zoodat zij niet terzelfder tijd

bloeien. Beide middelen worden door ervaren kweekers toegepast,

ofschoon er altijd nog eene bron van ongewenschte bestuiving

overblijft, als er in de buurt met maïs beplante velden andere

bestaan, die andere eigenaars hebben.

Een moeielijker te vermijden euvel is het atavisme, de terug-

slag; daar de maïs tot de oude cultuurplanten behoort, en de

tegenwoordige variëteiten hun oorsprong vinden in talrijke voor-

ouders, zoo ligt het voor de hand, dat er tal van minder gewenschte

afwijkingen ontstaan. Een nauwkeurig uitzoeken van het zaad is

het eenige middel, dat we hiertegen hebben.

Indien we tegen bevruchting met andere variëteiten kunnen

waken en door eene nauwkeurige keuze van het zaaizaad, atavisme

tegengaan, zullen de variëteiten constanter worden.

Zooals ik boven reeds zeide, wordt er in Amerika en nu ook

in Zuid-Europa, nog al werk gemaakt van de z.g. zoete maïs.

Zelfs kan men deze maïs in blikken verpakt in de delicatessen-

winkels in Europa krijgen. Daar het iets nieuws is, is het verbruik

van deze blikjes echter nog niet groot.

Wij zijn op Java nog niet gelukkig geweest met den invoer der

zoete maïs-variëteiten, zij groeiden niet zoo sterk en verliepen

spoedig. Het is ook wel mogelijk, dat zij zich in de benedenlanden

niet zoo goed te huis gevoelen, of dat zij wat meer zorg behoeven

dan de gewone grovere variëteiten.

De gewone maïs is eene plant, die zich merkwaardig schikt in
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allerlei omstandigheden: het is eene dier weinige planten, die zoo-

wel aan het strand der zee als tot op vrij groote hoogte in het

gebergte gekweekt kunnen worden.

Evenals hier de inlanders de maïs eten, wordt de zoete maïs in

Amerika ook dikwijls gebruikt. Do kolven, waarvan de zaden wel

volwassen maar nog melkachtig, nog niet hard zijn, worden een-

voudig van de hulzen ontdaan, 10 h 20 minuten in kokend water

gedaan, daarna afgedroogd, en na bijvoeging van boter zoo

genuttigd. Ook geroosterd wordt de zoete, nog niet geheel rijpe

maïs gebruikt.

Ook neemt men soms zeer jonge kolven, vermengt ze met uien,

peper en zout, voegt er wat verdunde azijn bij, en gebruikt dit

mengsel als mixed picles bij vleesch.

[Gartenflora, Heft 23, 1892]. w.

MAÏS ALS KIPPENVOEDEK.

Het is moeilijk een kip, die haar vollen wasdom nog niet bereikt

heeft, volkomen vet te maken ; toch kan men zorgen, dat zij goed

in 't vleesch zit en haar zelfs een zekeren graad van vetheid

bezorgen. Om eene jonge kip zoo te krijgen behoeft men haar

niet op te sluiten in een z.g. mesthok. Men kan haar vrij laten

i'ondloopen en haar tweemaal daags te eten geven bij hetgeen,

wat zij zelf weet op te scharrelen. Het beste voedsel is maïs, vooral

indien men daar eenmaal daags eene brij bijvoegt van fijngemaakte

aardappelen ; bij ons zoude daarvoor de cassave nog beter dienst

kunnen doen.

Het mag wel zonderling genoemd worden dat er in Indië, waar

we lederen dag kip en nog eens kip eten, zoo Aveinig moeite gedaan

wordt om de beestjes wat beter in 't vleesch te krijgen, te meer

daar het voedsel, waarmede zulks bereikt kan worden, in Indië zoo

gemakkelijk gekweekt kan worden n[. inayi< en rcissare. Wij kunnen

hier nog het zaad der zonnebloemen bijvoegen, waarop reeds vroe-

ger in dit tijdschrift gewezen is. Op ieder klein erf kunnen deze

gewassen zonder veel moeite gecultiveerd worden.

Volgens onilerstaand blad, zijn bij zoodanige voedering de jonge

kippen in den tijd van drie a vier weken in den gewenschten toestand.

Volwassen kippen zijn op de bovengenoemde wijze uiet zoo
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gemakkelijk en spuodiy vet te krijgen, liet is ecliter in ieder geval

goed met bedoelde manier te beginnen ; veertien dagen opsluiting

in het mcsthok zijn dan voldoende. Indien men ze zonder voor-

afgaande krachtige voeding dadelijk in het mesthok zet, zijn er

minstens 25 dagen voor noodig.

[Praktijk van den Landhomv. December 1892]. w.

DJEROEKS.

Onder den titel : „The eultivated oranges and lemons etc. of'

India and Ceylon with researches into their origin and the derivation

of their names and other useful iuforraation, with an atlas of

illustratious", heeft de heer E. Bonavia een zeer uitvoerig en

zakelijk werk geschreven. O.a. brengt hij daarin de verschillende

djeroeksoorten en variëteiten, om een einde te maken aan de groote

verwarring die in de rangschikking ervan heerscht, tot de volgende

10 groepen.

1^. „Bitter" ofs,Seville-oranges" {Citnis Bitjaradia Risso), met

zuur vruchtvleesch en zeer bittere schil. Volgens hem stammen

van deze niet, zooals meestal aangenomen wordt, de zoete (Malta)

sinaasappels af.

2°. Khatta- of „Karna-oranges".

3°. „Malta"- of „Portugal-oranges".

4P. „Amilbeds" en „Pumelos" {Citrus decumana L). De schrijver

meent, dat deze geen afzonderlijke soort vormt, maar afstamt van

C. aurantiuiH sinemc Gallesio, de Malta-sinaasappel, of dat deze

beide van éénzelfden vorm afkomstig zijn. Het vaderland ervan

schijnt Zuid-China en Cochin-China te zijn.

5°. ^Suntara-oranges" (C. aarantium sinense Bumphins). Het

is mogelijk, dat deze djeroeks in noord-oostelijk Indië inheemsch

zijn; waarschijnlijker zijn ze daar echter reeds lang geacclimatiseerd

en behooren oorspronkelijk thuis in China of Cochin-China, vanwaar
zij over de grenzen of over den Maleischen Archipel naar Indië

zouden gekomen zijn.

6°. „The Keonla and Mandarin-group of oranges".

De schrijver meent, dat de echte mandarijn hiertoe behoort, hoewel

die verschilt van de „Keonla". Zij zou volgens hem ideutisch zijn

met Risso's „Bigaradier a feuille de myrte". Loureiro voegt
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hierbij ('.. nohilis, en De Caiulolle noemt noemt deze niaudariju:

volgens den schrijvei- behoort echter de afbeelding ervan in Andrews'

„Botanist's Eepository" Tab. 608, tot een andereu, hem onbekenden

vorm.

7'^. ^Jambhiri-group", welke eigenschappen van de oranjes en

limoenen in zich vereenigt.

8°. „Citron-group" (C. Medica L.) De schrijver sluit van deze

groep de ^true limes" (C. acida Roxh.) uit, hoewel er overgangs-

vormen zijn en deelt alle van C. Medica afstammende vormen
als volgt in: 1. C. Medica proper (echte citroenen); 2. C. Medica

rar. Bajoum (a. „lemoncitrons", b. ^citron-lemons") ; 3. C. Medica

var. limonum (echte limoenen ; hiertoe rekent hij : a. C. limonum

vulgaris Risso, b. ^Nepal lemons", c, zoete limoenen, (niet „limes",

C. lumia Risso); 4. C. Medica var. „Pumelo-lemons", welke laatste

misschien niet tot deze groep behooren. C. Medica is waarschijnlijk

eveneens uit China afkomstig, hoewel Hooker zegt, dat de soort in

Sikkim inheemsch is.

9°. „Leraon-group" is eigenlijk slechts een vervolg van de

Citroengroep. De Caudolle voegt ze als zoete limoenen bij elkaar,

(C. Medica Liuiettazrz C. Ihnetta en C. lumia Risso)\ bij Hooker

C. Medica limonum (zure limoen met langwerpige vrucht) en C.

Medica limetta (zoete limoenen met ronde vrucht).

10°. „True-lime-group" en „Lima" (Hooker's C. Medica var. 3

(fcida, C. acida Roxh.) De schrijver meent, dat de hiertoe be-

hoorende vormen niet van G. Medica maar van C. hystrix Kurz.

afstammen.

Den oorsprong der verschillende variëteiten beschouwt de heer

Bonavia in verband met de benamingen daarvan niet alleen in

Europa, maar ook in Hindostan, China, Perzië, Afghanistan, Syrië

en in het Sanskrit. Zoo deelt hij mede, dat de naam „Suntara",

niet, zooals gewoonlijk aangenomen wordt, ontleend is aan de

Portugeesche stad Cintra, maar uit het Chineesch afkomstig is

;

het woord limoen (Limone, lime, lemon) zou uit het Maleisch

Hemo, lemon) afkomstig zijn.

\Botanisches Centralblatt, Band LU, N'o. 12 1.
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METHODE OM ZADEN EN KIEMPLANTEN UIT TROPISCHE
STREKEN BIJ AANKOMST IN EUROPA IN

HET LEVEN TE HOUDEN.

Voor hen, die bij het zenden Yan zaden van tropische planten

naar Europa herliaaldelijk teleurgesteld werden doordat deze bij

aankomst of het kiemverraogen verloren hadden of nog leefden

maar reeds gedeeltelijk ontkiemd waren en in zulk een treurigen

toestand verkeerden dat het met de meeste zorg niet gelukte ze

verder te ontwikkelen, kunnen de volgende mededeelingon van

Maxime Coruu misschien haar nut hebben.

De vooral vroeger toegepaste methode om de zaden droog in zand

of houtskool over te zenden is voor een groot aantal planten, wier

zaden zeer spoedig na het rijp worden ontkiemen, niet te gebruiken.

Van daar sedert lang de toepassing van kleine, verplaatsbare serre's

(V^ard'sche kisten ? Ref.) waarin de zaden, na in vochtige aarde tot

ontkieming gebracht te zijn, veel langer het leven bewaren dan

zaden in drogen toestand overgezonden.

Dit belet niet, dat van de in Europa aangekomen plantjes nog

dikwijls een zeer groot aantal na het overplanten bezwijken, waar-

van de geëtioleerde toestand der plantjes en vooral de toestand der

wortels, die zich aan de overplaatsing in een nieuw substraat niet

meer wennen kunnen, de oorzaken zijn. Maxime Cornu heeft nu sedert

eenige jaren in het Museum te Parijs de volgende methode toe-

gepast, waardoor het hem gelukt is een groot aantal teere en zeld-

zame plantjes, die bij aankomst den dood gewijd schenen, in het leven

te houden.

Hij gebruikte als bodem polypodium-aarde, dat is een teelaarde,

tot dusver alleen gebruikt voor het kweeken van Orchideeën, en die

bestaat uit de geheel en gedeeltelijk vergane wortels van de meest

gewone boschvaren in bosschen op kwartsgrond (bois siliceux).

Deze aarde is uiterst poreus en zuiver, en geheel vrij van schim-

melvorming, tewijl zij de bijzondere eigenschap heeft de lucht-

vochtigheid te condenseeren.

In deze aarde wordt elk plantje afzonderlijk geplaatst, waarbij het

vaak eene groote voorzichtigheid vereischt de draadvormige, op aller-

lei wijzen dooreengeslingerde stengeltjes en worteltjes te ontwarren,

ledere plant wordt met eene stolp overdekt en bij eene temperatuur

van 25°— 30° C. gehouden.
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lu deze oiustainlighetleii blijft het leven bewaard en inj oene matige

beschaduwing worden de geëtioleerde organen weer groen; de

wortels ontwikkelen zich op nieuw, en na eene kortere of langere

periode kan men de planten aan de gewone aarde toevertrouwen.

[Comptes rendiis, 12 Dec. '92]. v.

YERBETERING VAX CULTUURPLANTEN.

Sedert 1887 is men aan het „Station d'essais de semences

de rinstitut agronomique" in Frankrijk bezig proeven te nemen

over de verbetering van cultuurplanten. Omtrent de resultaten,

die tot nu toe verkregen werden, deelde de heer Schribaux het

Tolgende mede in de Académie des Sciences te Parijs

:

Men Aveet, dat de bloemen oener zelfde bloei wij ze na elkander

opengaan, waarbij de richting der opvolging verschillend is bij

verschillende planten.

Met de hulp van den heer Bussard werd nu eiken dag voor eenige

bloeiwijzen van tarwe, rogge en haver, de datums van den bloei van

elk der verschillende bloemen aangeteekend terwijl, nadat de vrucht

rijp was, het gewicht van elk der zaden afzonderlijk bepaald werd.

Er bleek nu eene nauwe overeenkomst te bestaan tusscheu het

tijdstip van den bloei en het gewicht van den korrel en wel zóó, dat

de bloemen, die zich het vroegst openen, ook de zwaarste korrels

voortbrengen, terwijl deze ook tevens sneller rijp worden.

Deze zelfde verhouding werd evenzoo gevonden bij verschillende

andere planten als: klaver, spurrie, hennep, koolzaad, boekweit en

zonnebloem. De zwaarste korrels (van de vroegst geopende bloemen)

en de lichtste korrels (van de het laatst bloeiende) werden nu

afzonderlijk gezaaid onder volkomen gelijke omstandigheden, ten

einde te zien welke verschillen de planten zouden vertoonen, die

daaruit voortkwamen.

Jn eene proef met haver, was het gemiddelde gewicht der groote

korrels 46.5 mGr., dat der lichtste 22.2 niGr.

Reeds dadelijk bij het opkomen bleken de plantjes der groote

korrels krachtiger te zijn; zij vormden ook vroeger halmen, en de

zaden rijpten het snelst. Toen in die cultures de roest uitbrak,

bleken deze sterkere planten ook beter de ziekte te weerstaan dan

die welke uit de lichtere korrels ontsproten waren.
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De eerstbedoelde planton stoelilcn ook veel tncer uit. /.oodat ze

meer stroo gaveu eu bovendien leverden de zwaarste aren meer en

zwaarder zaad van betere qualiteit.

Dergelijke proeven werden met tarwe, gerst, klaver eu tuinboonen

herhaald, alle met geheel overeenkomstige resultaten, waaruit men

mag afleiden dat het iu alle gevallen gewenscht is de zwaarste

zaden uit de eerstbloeieude bloemen te nemen, hetzij dat men

eene plant kweekt voor de zaden, of ook voor andere deelen

(groente enz).

[Comptes rendiis T. 114, pay. 267]. ,ƒ.

ARAUCARIA-CULTUÜR IN FRANKRIJK.

Onder de grootste bloemisterijen in Europa kan het établissemeut

van Lemoine te Nancy gerust in eeuen adem genoemd worden

met die van Veitch, Williams, Buil en anderen.

De planten waaraan bijzouder veel zorg besteed wordt, zijn in

de eerste plaats de Araiicaria''s ; de tirma bezit eene zeer volledige

collectie en van de meest gewilde soorten zooals van A. excelsa eu

hare variëteiten ; A. glaura, robusta, coinpacta mulflceps, albo-splca,

speciosis.simaj benevens van A. Goldlana, Ralei, indermedia en

Mülleri worden er honderden gekweekt.

De moeielijke wijze van voortkweeking is oorzaak geweest, dat

deze planten, hoewel reeds meer dan eene eeuw in Europa geïm-

porteerd, betrekkelijk zeldzaam gebleven zijn en nog altijd als han-

delsplanten groote waarde hebben.

Het importeeren door middel van zaden blijft altijd onzeker

omdat de zaden spoedig hun kiemkracht verliezen, wanneer ze niet

in vochtige aarde verzonden worden, zij hebben dan gelegenheid

onderweg te ontkiemen. Hier komt nog eene omstandigheid bij, die

niet over het hoofd gezien mag worden; de Araiicayia' >< \x\t zaad

zijn niet zoo fraai als de uit stek gekweekte. Van plantjes uit

zaad ontwikkelen zich de eerste zijtakken niet krachtig genoeg, zij

spreiden zich niet ver genoeg uit, zoodat de 2^ étage grooter is dan

de 1% en de derde weer grooter dan de 2^ ; eerst daarna beginnen ze

regelmatiger te groeien. Van eene uit stek gekweekte plant, ver-

spreidt zich de eerste étage zijtakkeu het verst, zoodat deze er

forscher uitzien eu eene meer pyramidale gedaante bezitten.
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De Araucan'a'.'^ wordeu in genoemd établissement uitsluitend

door stekken en enten vermeerderd, niettegenstaande deze wijze

van voortkweeking vier a vijf jaar vordert, voor men in het bezit

van verkoopbare planten is. Voor deze verraenigvuldigings-

methode heeft men krachtige moederplanten noodig, die na eens

getopt te zijn, jaarlijks drie a vier scheuten vormen, die als stekken

gebruikt worden. Het afsnijden der stekken geschiedt gewoonlijk

in Augustus. Zij worden in kleine potjes gestoken, die met zandigen

grond gevuld zijn, en dan in eene kweekkas in eene runlaag van

30 cM. ingegraven. De daaronder loopende pijpen van het verwar-

mingstoestel geven de noodige bodemwarmte, welke regelmatig op 15

tot 18°C. gehouden wordt. Over de potjes komen glasklokken om

de verdamping door de bladeren zooveel mogelijk tegen te gaan.

Om den andereu dag worden de stolpen afgedroogd, en verder

wordt alles in denzelfden toestand gelaten. Gieten is natuurlijk

hoogst zelden noodzakelijk, omdat de zonneschijn buiten gehouden

wordt, en door de glasbedekking er weinig vocht verdampt.

Ongeveer vier maanden later zijn de stekken geworteld, dan

worden ze in eene minder warme kas ruimer uiteen geplaatst en

daarna overgeplant in groote potten, waarbij eene zwaardere grond-

soort gebruikt wordt, die echter altijd het water goed moet door-

laten. Bij dat verpotten maakt men gebruik van z.g. Belgischen

bladgrond, waarin ze voortreffelijk groeien.

Door enten komt men spoediger in het bezit van leverbare

planten ; die bewerking is moeielijker en vereischt meer ervaring.

Van zijscheuten der moederplant worden stekken gesneden ; deze

worden behandeld gelijk boven is medegedeeld. Om plaats te winnen

plaatst men er eenige in één pot bij elkaar, en wanneer ze beworteld

zijn ieder in een pot; nu worden ze een jaar lang voortgekweekt en

dan zijn de jonge plantjes sterk genoeg om als onderstam te dienen.

Men weet, dat deze zijseheuten nooit eene normaal groeiende

plant leveren, dat de stek van een tak altijd tak blijft, dat is,

dat zij altijd zijdelings doorgroeit.

In den herfst worden dan de kopjes, die men van de moederplanten

neemt, op de voorbereide onderstammen geënt; dit enten bestaat

hier in het aanplakken ter zijde even boven de aarde. Deze enting

is eenvoudig, gaat snel in haar werk, en is ook gebleken de beste

methode te zijn. De Araucaria'n worden dus geplakt evenals de

Gamellia's.
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Bij (leze bewerking knmr liot vooi-al op snol workon aan, want

zooilra de snede gedaan wordt, treden spoedig de harsdeclen naar

buiten, die kunnen beletten dat de afgesneden deelen aaneengroeien.

Als bindmateriaal gebruikt men raffia-bast, die met vitriool behandeld

is geworden. Er moet bij deze drenking steeds op gelet worden,

dat de vitriool-oplossing niet te sterk wordt genomen, en dat de

raffia ua de indompeling eenige uren in schoon water gelegd

wordt. Want gebeurt dit laatste niet, dan zou het vitriool wel

eens tusscheu de snijvlakken kunnen dringen en natuurlijk de

ent bederven. Het bereiden van de raifia met vitriool-oplossing is

bepaald noodig, omdat deze veredeling zoo langzaam te werk gaat,

en het verband er minstens zes maanden om moet blijven zitten

en in dien tusschentijd niet vernieuwd kan worden.

De veredelde planten worden ook op het kweekbed ingegraven

en op dezelfde wijze als de stekken behandeld. Xa verloop van

drie maanden zijn ze zoover aangeslagen, dat men de glazen klok-

ken verwijderen kan ; men ziet dat aanslaan aan de frissche scheu-

ten, die gevormd worden. Spoedig daarna brengt men deze plan-

ten in eene gematigde kas, maar waakt nog altijd voor mogelijken

zonneschijn, om de verdamping niet op eens te sterk te doen zijn.

Eerst drie maanden later kan het geheele verband weggenomen

worden. Men verpot nu de planten in iets grootere potten en zet

ze minstens zoo diep, dat de plaats der veredeling ten minste voor

de helft met aarde bedekt wordt. Daar deze planten natuurlijk

een krachtig wortelgestel hebben, maken ze in den loop van den

zomer een krachtigen jaarscheut.

De verdere behandeling van Araucaria's is zeer eenvoudig.

Jonge planten laat men gedurende den zomer in eene koude kas,

die goed gelucht maar ook voldoende beschaduwd wordt. Evenzoo

kan men deze planten, ua 't uitgroeien van den jaarscheut, einde

Juni, buiten plaatsen en overdekken met eene lichte beschaduwing

van gaasdoek of iets dergelijks.

De planten worden op eene warmte van 3 tot 6°C. of 37 tot 42° F.

overwinterd. Arauraria imhricafa is op vele plaatsen in Frankrijk

volkomen tegen den winter bestand.

De planten verdragen echter zeer goed eene hoogere warmte,

waardoor ze bij versieringen dienst kunnen doen. Ar. MilUerii is

van de genoemde de gevoeligste ; zij wordt aldaar des winters in

de gematigde kas overgebracht.
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Gedurende de groeiperiode moet volop gegoten worden. Overi-

gens moet men met het gieten voorzichtig zijn en ook bij het

verpotten Aoor goede drainage zorgen.

[Flora en Pomomi Xo. 31, 1892]. iv.

CAOUTCHOUC.

Onlangs werd een opstel van K. Schumann gepubliceerd getiteld:

„ Ueher die Afrikanischen KautscJmkpftanzen^'' ; waaraan het vol-

gende ontleend is.

Voor het winnen van caoutchouc komen in Afrika uitsluitend

soorten in aanmerking van het geslacht Landolphia en wel in

Kamerun L. fioridu BentJi. ; voorts wellicht in het Westen nog L.

owariensis P. Beauv. In Oost-Afrika is de caoutchouc bijna alleen

van Jj. Kirkii Th. Dijer afkomstig, terwijl ten slotte nog L.

Petersiana Th. Di/er genoemd dient te worden, welke laatste soort

over geheel Afrika verspreid is.

Zooals bekend is. behooren de Landolphia^s tot de familie der

Apori/neei'ir, het zijn alle lianen, die in den Maleischen archipel ont-

breken, alwaar zij vertegenwoordigd zijn door het eveneens caout-

chouc-leverende, naverwante geslacht JVilhir/hhe/a i?o.i'^. dat o. a. op

Sumatra en op Java voorkomt.

\Beih. zum Botan. Centralhlatt.

1892, Bd. II, fhft 7.| /.-.

INVOER VAN OPIUM IN DE VEREENIGDE STATEN.

De bocveelheid opium, welke in de Vereenigdo Staten gebruikt

wordt, is in de laatste veertig jaren in hooge mate toegenomen,

en wel staat die toename in volstrekt geen verhouding tot de ver-

meerdering der bevolking.

Zoo werd ingevoerd in 185-i ongeveer 72,000 Fs.

in 1880 ., 372,000 „

.Ml in 1890 .. 500,000 „

\l'hiiriii(ii-('.til. ./iji'rii. (iinl Trunxactioiis,

1892, no. 1166]. J.
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TEMPERATUUR VAN DEN GROND IN EN BUITEN BOSCH.

In meerdere mate dan door eenige andere „Bodendecke" wordt

de verwarming van den grond liemoeilijkt door eenc bedekking met

dicht opeenstaande hoornen, waarvan de kronen een gesloten blad-

gewelf vormen. Zoo bedroeg b.v. het temperatnur-maximum van

den grond (tot op 30 centimeter diepte) in een sparrenbosch 4.4" C.

en in een beukenbos(di 3.7° C. minder dan in liet open veld.

\Ju>rsr/i. ((. il. (fch. (L A(/ric. I'hi/s/'/.-

1891, Bd. 14, blz. 397]. k.

GEWICHT VAN HOUT.

Het specifiek gewicht van berkenhont neemt in den stam van

binnen naar buiten en van boven naar beneden toe. Dit laat zich

verklaren door den anatomischen bouw n.1. 1" door de grootere

lengte on meerdere dikte van de houtvezels ; 2° door de van binnen

naar buiten en van boven naar onder afnemende hoeveelheid paren-

chym, en 3" doordat het aantal vaten pro vlakte-eenheid van

beneden naar boven toe toeneemt. Het getal vaten in eiken jaarring

is boven en boneden in den stam, uitgezonderd in de uiterste spits,

evengroot, en aangezien de stamdoorsnedeu boven kleiner zijn dan

beneden, is het hout boven in den stam relatief rijker aan vaten

dan beneden. De middellijn der vaten neemt in den stam wel van

binnen naar buiten toe, maar het aantal vaten, dat in het binnenste

deel van den stam gevonden wordt, is zóó veel grooter, dat daardoor

ook voor een deel het bovenstaande verschil in specifiek gewicht

verklaard wordt.

[Beih. z. Botan. Cèutralhlaft

1892, Bd. II, Heft 7]. k.

BOOM-TEMPERATUUR.

De beschaduwde zijde van boomenis in het cambium 1.6—2.1° C.

koeler dan de buitenlucht. Bij dalen van de luchttemperatuur daalt

de boomtemperatuur (in het cambium) langzamer. Wanneer de stam

direct door het zonlicht beschenen wordt, is het verschil tusschen de

inwendige boomtemperatuur van de beschenen en beschaduwde zijde
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grooter, naarmate de luchttemperatuur hooger is. Bij 26.5*> C.

luchttemperatuur bedroeg dit verschil 9.7°; bij 27.5" C. was het

10.1° C. eu bij 28.3° C. zelfs 12.1° C. Eu bij 37° C. luchttemperatuur

kan dit verschil zelfs 19° bedragen, mits de lucht namelijk stil is,

(er geen wind is).

Uit deze onderzoekingen blijkt: 1° dat verschillende hoornen (spar,

beuk, den, enz.) het binnendringen van de warmte door de dikke

schors bemoeilijkt wordt, en dat 2° in een gesloten bosch de stamtem-

peratuur aan alle zijden van den boom evengroot is.

[Forsfiriss. Zeifschr. 1892 N°. 12J.
/.•.
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VERKLARING DER PLAAT.

Fig. 1. Zijwortel vau Carpinus Bctuln!< (liaagbeuk) raet eene

stork vertakte raycorliiza; Natuurl. Grootte.

^ 2. Korte myeorhiza-tak van Carpinus Beftflii.s (liaagbeuk)

;

145 X vergroot.

j, 3. Gedeelte van oen overlangsche doorsnede door het

oudere deel eener mycorhiza van Carpinus Betidus{haa,g-

beuk1; m = myceliumweefsel buiten op den wortel.

o= wortelopperhuid, h= wortelbast ; 480 X vergruot.

„ 4. Top van een mycorliiza-tak van /'af/Mssy/ca/Zt» (beuk),

met vele daarvan uitgaande inycelium-ilraden; 145 X
vergroot.

^ 5. Mycorhiza van Fai/us sijlvatira (beuk) in ile nabijhoid

van een trufTel ; het omhullend, dicht inoengeweven

myccliura lost zich op in tal van fijne draden, die zich

weder tot dikke bundels {h) vereenigen ; 40 X vergroot,

j,
6. "Wortel van Pinns si/lvesfris (den), vau boven nog met

enkele vertakte myoorhiza's die dichter bij den top

ontbreken, evenals aldaar het geval is raet den

gehoelen myceliuramantel, zooals uit de lichtere kleur af

te leiden is; zwak vergroot.

„ 7. Langgerekte vorm van mycorhiza bij Faf/us sifhafica

(beuk) met dwars uitstaande, wortel haarachtige strengen

van myceliumdraden (w.), 7 X vergroot.

„ 8. Dwarsche doorsnede door een mycorhiza als die van

Fig. 7, m =: rayceliumstrengen ; 350 X vergroot.

„ 9. Gedeelte eener overlangsche doorsnede door eene my-
corhiza van Vaccinium Oxi/ococcus ; o= opperhuidscellen

waarin kluwens van myceliumdraden, van welke enkele

zich op eenige plaatsen naar buiten begeven of in den

wand der cellen verloopen; 1030 x vergroot.



DJEROEK-CULTUUR IN DE APDEELING MALANG.

{met Plaat II).

Door mijne reizen iu de gelegenheid zijnde het een en ander

van Oost-Java te zien, gevoel ik mij door het voorbeeld van

anderen aangemoedigd om in het belang van eene verbetering

der vruchtboomen-eiiltuur in Indië, mijne aanteekeningen omtrent

de cultuur van djeroeks {Citriis) in de afdeeling Malang

en wel voornamelijk in het district Penanggoengan (Batoe) te

publiceeren.

In het l" deel van Teijsmannia komt op blz. 134 en

volgg. een interessant opstel voor over de vruchten-cultuur

van de hand van den heer J. .1. van Oosterzee Jr., waarin voor-

namelijk de cultuur van djeroeks beschreven wordt en wenken

gegeven zijn hoe deze nuttige vruchtsoort te veredelen.

Ook in het Tijdschrift van Land-, Tuinbouiv- en Boschcultimr^

dat aan dit maandblad voorafging, werden nu en dan aantee-

keningen over de djeroek-cultuur gemaakt, o.a. op blz. 107

van den vijfden jaargang. Hetgeen hieronder vermeld zal

worden kan wellicht dienen om ze aan te vullen.

De afdeeling Malang der residentie Pasoeroean is in Oost-

Java om hare lekkere djeroeks bekend ; bij duizenden worden

deze vruchten jaarlijks uitgevoerd.

Aan veredeling der cultuur wordt zoo goed als niets gedaan,

en meestal worden de vruchten onrijp ter markt gebracht om
er zoo spoedig mogelijk geld voor te krijgen. Te Malang,

waar zij het eerst voorkwamen, is het aantal boonien allengs

verminderd, doordat het klimaat hoe langer hoe droger werd,

ten gevolge waarvan de cultuur zich naar hoogere streken

verplaatst heeft.

lY. 13
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Het ware land der djeroeks is nu het district Penanggoengan

(Batoe) en wel voornamelijk Poenten met omliggende desa's.

Bij duizenden komen daar de djeroekboomen op de erven voor,

en is de cultuur dezer vruchtsoort er algemeen van wege het

voordeel dat zij afwerpt : veel zorg wordt aan de boomen

evenwel niet besteed.

De vermenigvuldiging geschiedt door tjangkokkans (marcotten),

die op eene eigenaardige wijze aangelegd worden, zooals ik

het nog nergens zag.

•De tak waarvan men de tjangkokkan wil nemen, wordt over

eene lengte van 15 centimeter gespleten en het losse uiteinde

in een bamboezen koker (boemboeng) in aarde geplant; de

koker wordt vervolgens goed aan den tak gebonden en de

aarde zooveel mogelijk vochtig gehouden. De tak blijft door-

leven middels de eene helft, waarmede hij nog aan don boom

verbonden is (zie Plaat II, Fig. 1).

Het losse uiteinde krijgt na twee maanden wortels, die na

drie maanden, bij zorgvuldige begieting, de boemboeng gevuld

hebben, waarop de tjangkokkan voor overplanting gereed is.

Dit bewortelen gaat men na door den kokor gedeeltelijk te

spljjten en den bamboezen reep een weinig naar buiten te openen

zoodat de aarde voor een gedeelte ter zijde bloot ligt.

ïen einde de beworteling te bespoedigen en den aflegger

langzamerhand te gewennen op zich zelf te staan, wordt bij het

maken van de tjangkokkan de tak vlak onder dezelve ingekerfd

of gewond (zie Plaat II, Fig. 2); men vergroot langzamerhand

de inkoping, om de tjangkokkan ten laatste geheel af te snijden.

Eene andere wijze van marcotteeren bestaat daarin, dat na de

splijting van den tak, hetgeen steeds van onder naar boven

geschiedt, een plat steentje in de spleet gekneld wordt, om deze

eenigszins open te houden, waarna het gespletene gedeelte omwon-

den wordt met het binnengedeelte van den bast ran de klap-

pernoot (tapas) of de vezel van den aronboom, waarin men aarde

aangebracht heeft, en do hierdoor gevormde zak van boven en

onder goed aangebonden wordt (zie Plaat II, Fig. 2).

De gebruikelijke vorm van tjangkokken, door zooals bij rozen
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de schors over eone breedte van 8 centimeters rondom te verwij-

deren, is voor djerooks minder geschikt, omdat de wortelvorming

dan niet of /eer langzaam slaagt.

Achterstaande plaat geeft een beeld van beide boven omschre-

vene methoden.

Van pitten worden geene planten gekweekt, omdat de vruchten

er van dan minder lekker zouden zijn ^) en zulks ook te

lang zou duren.

Het uitplanten van de tjangkokkan geschiedt gewoonlijk in

den westmoesson ; vooraf worden tweo padiearen in den kuil

gelegd, een bijgeloof, waardoor men hoopt vele vruchten te

la'ijgen. Kort na het uitplanten vallen de bladeren gedeel-

telijk af, wat een goed teeken is en het aanslaan van de plant

voorspelt. Blijven deze daarentegen alle er aan, dan worden

zij spoedig flets en sterft de tjangkokkan af.

Eene groote tjangkokkan draagt onmiddellijk vruchten maar

is eerst na eenige jaren volwassen. De levensduur van een

djeroekboom kon men mij niet opgeven ; twintig-, ja zelfs vijftig-

jarige boomen dragen 'sjaars nog 500 en meer vruchten; die

ter plaatse voor f 1.50 a f 2.— de 100 verkocht worden.

De boomen worden gewoonlijk Op een ouderlingen afstand

van ééne roe in rijen uitgeplant.

Er komen hier twee soorten djeroek voor ; nl., de Djeroeh monis

en de Djeroek keprok. De boomen van beide soorten verschillen

in vorm aanmerkelijk; terwijl de djeroek manis-boom zijne

takken meer horizontaal uitspreidt en de bladeren vrij groot en

breed zijn, groeien de takken van den djeroek-keprok naar boven

en zijn de bladeren lancetvormig spits toeloopend en kleiner.

Zij hebben dus ongeveer hetzelfde kenmerkend verschil in

groeiwijze als de doekoeh en de langsep.

De vrucht van den djeroek manis heeft een diameter van

7 tot 11 centimeters, is rond en heeft doorgaans eene dikke

schil. De kleinere exemplaren, die eene dunne schil hebben,

zijn volgens de inlanders afkomstig van oude boomen. Ver-

•) In het Ie deel van het Tijdschrift van Land-, Tuinbouw en

Boschcultuur wordt op blz. 41 hetzelfde door den i:eer Wigman vermeld.
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moedelijk zal echter het onrijp afplukken de reden er van zijn,

zoodat de vrucht geen tijd g-ehad heeft zich voldoende te ontwik-

kelen, AVaar zij rijp geplukt was, zag ik haar steeds voorzien

van eene dikke schil.

De djeroek keprok is doorgaans iets kleiner en meer platge-

drukt van vorm.

Ook de dJeroek-Bali wordt gekweekt maar is nog vrij zeldzaam;

velen vinden hare vruchten te zoet.

Zooals men ziet, wordt door de bevolking geen bijzonder werk

van de cultuur gemaakt, behalve dat zij steeds boomen aanplant.

Eén persoon in de desa Poenten echter, met name Bey Wartoe

di Redjo, gepensioneerd koffiepakhuismeester, een zeventig-

jarige grijsaard, maakt hierop eene gunstige uitzondering, door-

dien hij zijne boomen zorgvuldig onderhoudt. Hij is dan ook

in de afdeeling bekend om de overheerlijke djeroeks welke hij

verkoopt. Deze zijn sappig en delicieus en vinden tegen den

vasten prijs van f 0.05 per stuk grif afnemers.

Ik maakte van de gelegenheid dat ik eenige dagen geleden

te Poenten zijn moest, gebruik om hem te bezoeken en inlich-

tingen te vragen hoedanig hij zijne boomen behandelt, waardoor

zijne vruchten zoo beroemd zijn en verkreeg van hem de volgende

inlichtingen

:

De djeroek-boomen groeien het best in een koel en vochtig

klimaat. Malang staat over het algemeen als zoodanig bekend
;

ook Batoe, dat op 2000 voet hoogte ligt en Poenten, dat 3300

voet hoog is, hebben een vochtig klimaat.

Het erf van den gepensioneerden pakhuismeester beslaat eene

oppervlakte van ongeveer één bouw, en dat heeft hij met + 20

djeroek manis- en + 40 djeroek keprok-boomen beplant.

Vier dezer boomen, namelijk twee djeroek manis en twee

djeroek kej^rok, zijn de oudste en leveren de lieerlijkste vruchten.

Het zijn ware prachtexemplaren en uit liefde voor hen heeft

hjj ze gedoopt met namen welke gedeeltelijk uit de waijang

genomen zijn. Zoo heet de beste en grootste djeroek manis-

boom Sekar Tadji, naar de dochter van Batoe Kedlrie, en de

andere Ai^oem Mmm.
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De twee djeroek keprok-boomen ontvingen de namen van

Madoe Bronto eu Rimomj.

Se/iar Tadji mat tot aan zijnen kruin 8 meters ; de stam had

op 1 M. hoogte, iets beneden het punt waar hij zich vertakt,

een omvang van één meter. De takken spreidden zich tot 2 ' /i M.

van den stam uit. De overige drie boomen hebben ongeveer

dcnzelt'den omvang. Deze vier stamvaders zijn van 38 tot 55

jaren oud en staan nog altijd krachtig en frisch.

Hunne productie bedraagt in een middelmatig jaar (300

en in een bijzonder goed jaar tot 1000 vrucliten per boom!

De bijzondere ontwikkeling dezer boomen, zoowel als de

lekkere smaak hunner vruchten, is het gevolg van de zorg-

vuldige behandeling, die zij ondervinden.

Vroeger groeiden zij evenals de andere naar verkiezing, eu

waren hunne vruchten niet bijzonder zoet en geurig, zoodat

de eigenaar er niet veel om gaf en de hulpplukkers (santri's),

die zijne koffie hielpen plukken en bereiden, ze naar verkiezing

opaten. Acht jaren geleden echter veranderde de smaak der

vruchten allengs door de volgende behandeling:

De eigenaar liet toen nl. op SVj voet afstand van den

stam een ringgoot graven van 3 voet diepte en kapte alle

wortels, welke hij tegenkwam, door. Hierdoor dwong hij den

boom nieuwe wortels te vormen en gaf hun lucht. De ring-

goot vulde zich bij regens van zelf met afgevallene bladeren en

vergane koffieschillen. De man bezit namelijk op het erf een

kleinen molen voor het pulpen van koffie, welken molen hij

verhuurt, zoodat hij veel afval van koffieschillen krijgt, die met

aarde en bladereu bij regen in de ringgoton terechtkomen.

Van af dien tijd fleurden zijne boomen op, en werden de

vruchten allengs zoeter. Deze behandeling werd twee jaren

geleden herhaald.

Nu drie jaren geleden liet hij tusschen de rijen van andere

djeroekboomen diepe, opene drains graven en vulde deze goten

allengs met aangeveegde bladeren, koffieschillen, enz. zoodat

zij eerst na verloop van geruimen tijd gevuld waren. Ook

van deze boomen begint de smaak der vruchten beter te
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worden, hoewel zij die van de vier bovengenoemde bij lange

na niet evenaren.

Het onderhoud der boomen bepaalt zich verder tot het verwij-

deren van al het doode hout, het vernietigen van de woeker-

planten (kemadé), die veel voorkomen, en het wegsnijden van

uitwassen en van de uit den stam vloeienden gom, waarna de

wond met zout water flink wordt uitgewasschen.

Om den stam legt hij af en toe oude, half vergane koffie"

schillen, terwijl de boomen in den oostmoesson besproeid

worden door gedurende drie dagen achtereen water er langs te

leiden en dit met tusschenpoozen van 15 a 20 dagen te

herhalen, indien er geen regen valt.

Ingeval namelijk de grond uitdroogt, worden de djeroek-

vruchten niet sappig, maar droog eu hard. Eene eigenaardig-

heid van de djeroeks is dat zij tegelijk met de koffie bloeien

en rijpen ; krijgt men een goed kofficjaar, dan geeft het ook

een' goed djeroekjaar en omgekeerd.

De bloesems of jonge vruchten worden bij een groeten bloei

niet uitgedund maar vallen van zelf bij massa af; bij eene

groote productie zijn de vruchten ook kleiner. Ten slotte

plukt hij de vruchten alleen bij volkomeue rijpheid af

Slechts zelden neemt hij tjangkokkans van zijne mooie exem-

plaren uit vrees ze te zullen beschadigen, en om ze in waarde

te houden, verkoopt hij geene tjangkokkans van deze boomen.

Het tjangkokken verricht hij ook op boven omschrevene

twee wijzen.

Na drie maanden zijn deze voor overplanting geschikt, en

j)lant hij ze in kuihui, waarin vooraf een mengsel van aarde

en vergane mest is aangebracht ; eerst langzaam wordt

aangeaard uit vrees dat de grond l)rooicn zal, waardoor de

Jonge wortels verrotten zouden.

Uit het bovenstaande blijkt m. i. genoeg dat de man de

cultuur van zijne djeroekboomen uitstekend verstaat. Hij

verklaarde deze goede methode van zijn vader, wijlen den

demang van Kotta Malang te hebben geleerd, die hierin weder-

om lessen ontvangen had van een Europeaan, gewezen soldaat
;
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vermoedelijk is deze persoon vroeger tuinman geweest. Hier-

door is het verklaarbaar, dat de Bey die, het moet gezegd

worden, veel liefhebberij in het vak bezit, eeue cultnurwijze

toepast welke zooveel punten van overeenkomst met de Euro-
peesche vertoont en zóó geheel afwijkt van de adat der inlan-

ders, die den boom zonder snoeien of bemesten maar laten

groeien.

liet is te hopen, dat liefhebbers het voorbeeld van den ouden
Bey volgen zullen en zoodoende den djeroekboom, die hoog in

het gebergte, o. a. op erfpachtsperceelen, de vruchtboom „par

excellence" kan worden, meer algemeen doen worden.

Het gezicht der gele vruchten met oranjeroode koonen, han-

gende tusschen het donkergroene loof, is bovendien bijzonder

schoon en streelt het oog op de meest aangename wijze.

J. L. VAN Genxep,

Ma huiII, 1 .Maart iSOa.



VAREXS. >)

Gymnogramme's.

In den derden jaargang van Teysmannia kwamen reeds meer

dan eens de varens ter sprake ; zoowel in origineele stukken

als in referaten werd de aandacht op deze voor Indië zoo

nuttige planten gevestigd. Als een vervolg op het voorgaande

deel ik hier een en ander mede over soorten van het geslacht

Gymnogramme^ die op Java en elders in Indië meer bekend zijn

onder den naam van cinud of z'ilrer-rarens.

Sommige soorten hebben bladeren, die van onderen geheel

bedekt zijn met (^ene dikke laag zilverwit, goudgeel of zwavelgeel

poeder ; bij eenige bevindt zich dit poeder ook aan den boven-

kant der bladeren, terwijl het bij andere slechts zeer spaar-

zaam verspreid is, ook zijn er verscheidene, die in het geheel

niet met dit gekleurde poeder versierd zijn.

Ook de z. g. krul- of kuifvorm komt bij de Oymnogrammé^f;

voor; in vorige opstellen is dezen vorm ook besproken, hij heeft

zijn ontstaan te danken aan het zich splitsen van den punt van het

blad zooals bij Adiantwii caneafnni f/raHdlc^ps^ of het zich

splitsen en vertakken van het blad over de geheele lengte, zooals

bij Pteris tremula grandiceps. Varens die deze eigenaardigheid

vertoonen, vallen zeer in den smaak van het publiek en worden

voor goede prijzen verkocht. Br zijn raenschen, die het

in deze met het grootere deel van het publiek niet eens zijn

en die de kruharens als een product van wansmaak verach-

ten; hoe zulks ook zjj, een feit is het dat de kweekers, op

hun voordeel bedacht er naar trachten zulke varens te

verkrijgen en er vrij goed in slagen.

) Vervolg van biz. 17-1,
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De meeste Gi/mnogramuie's kunnen gemakkelijk van sporen

gekweekt worden; er zijn er onder die onder de snelst kiemende

gerekend mogen worden. Sommige kiemen reeds een paar dagen

na de zaaiïng; onder gunstige omstandigheden groeien de

jonge plantjes spoedig, zij geven nog in hetzelfde jaar der

zaaiïng fraaie, goed ontwikkelde planteu.

Bijna al de Gi/mnof/nimme's behooren in de warmere streken

te huis; ook op Java groeien en eenige in het wild, zij behoo-

ren niet tot de fraaiste van hot geslacht, ook worden er nog

niet veel gekweekt; bij eene doelmatige behandeling twijfel ik

echter niet aan het slagen der cultuur.

Het is niet moeieljjk^ er zware krachtige planten van te

kweeken, ofschoon veel varenliefhebbers niet op dergelijke

planten met meer koppen gesteld zijn en de voorkeur geven

aan eenjarige, forsche planten, daar deze hoewel niet zoo groot,

een veel sierlijker en bevalliger vorm hebben. De meeste

kweekers leggen er zich ook op toe om planten in den laatstge-

noemden vorm te kweeken, die gretig aftrek vinden, ofschoon

op verkoopingen oudere, groote planten ook wel goede prijzen

bedingen.

Eenige Gynmof/ramuié's kunnen niet van sporen geteeld

worden, men moet ze daarom scheuren, eene bewerking die

niet altijd even gemakkelijk gaat. Hiervoor zijn in de eerste

plaats oude planten noodig, die meerdere kronen hebben. Door

de bovenaarde er voorzichtig af te nemen en hiervoor fijne

oude humus en zand in de plaats te stellen, noodzaakt men

de plant in den bovengrond nieuwe wortels te maken aan de

straks genoemde toppen, is zulks geschied, dan kan zonder veel

bezwaar de scheuring plaats hebben en gelukt het zonder al

te groote verliezen.

Bij de cultuur in Europa zorgt men met pijnlijke voorzich-

tigheid, dat de bladeren bij het begieten niet te veel bevoch-

tigd worden, verder geeft men ze in de varen-kassen de lichtste

plaatsen. Uit deze beide gegevens kunnen we wel opmaken,

waarom bij ons de cultuur der fijnere Gymnogramme's wel

eens mislukt ; onze Indische tuinlieden hebben van begieten al
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bitter weinig verstantl, zij gieten maar raak, rlen eenen dag

wat meer, den anderen wat minderen het is daarom niet te

verwonderen, dat zij er dikwijls in slagen sommige planten

dood te gieten. Wij hebben in Indië de gewoonte om al wat

varen heet in de schadnw te plaatsen ; ofschoon zulks nu wel

voor de meeste varens de geschiktste plaats is, zijn er uitzon-

deringen op dezen regel. Er zijn op Java varens, die op harde

rotsen in de barre zon, zich uitstekend ontwikkelen ; zonder

nu de Gi/iiuioijrdiiniirs tot deze te rekenen, kunnen de meeste

harer Avel wat zon verdragen. Ik zag groote exemplaren

van den z. g. zilvervaren in groote potten in Indië in het barre

zonnetje goed groeien, daarentegen zag ik treurige exemplaren

op schaduwrijke plekjes goed nat gegoten verkwijnen. De
beste raad, dien ik voor de cultuur der meeste Gyninogrammé^s

kan geven is: tracht ze langzamerhand aan wat zonlicht te ge-

wennen, liefst gedurende de morgeuuren (tot iioelang ze in 't zon-

netje kunnen staan, moet men beproeven, dat hangt van veel om-

standigheden af) giet ze matig en liefst niet te veel op de bladeren.

Gi/innofjranime schizophi/l/<i (//oriosd is niet slechts eene

der fraaiste van het geslacht maar ook van de geheele familie;

aan het einde van ieder blad brengt zij een jong plantje voort.

Indien men nu die einden der bladeren in zachte, hnmusrijke

grond bevestigd, zal het jonge plantje spoedig bewortelen, en

kan het van de oude afgenomen worden, üeze Gi/iiniograiHint'

produceert sporen in overvloed en kan liioruit ook zonder veel

moeite gekweekt worden ; zij varieëren dan echter en de echte

vorm wordt op die wijze niet met zekerheid teruggekregen,

daarom wordt van de eei'stgenoemde methode meer gebruik

gemaakt. De \v;ire vorm heeft lange, tengere, fijn ingesneden,

hangende bladeren vaii eene zeer zachte, lichtgroene kleur,

terwijl de oinlerkant dun l)ezaaid is met een zilvergrijs poeder.

Daüi" de bliideren veroverden |)ot hangen, komt zij, in mandjes

geplant die ojii-ehiuigen woi'den, eerst i'oetl tot haar recht;

het is eene der sierlijkste hangvarens.

De beste type der goud-varens is Gf/iiiHoi/rdiuinc cliri/.so-

jtliijll.a^ zij heeft rechtop groeiende, smalle bladeren, die aan
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den top even omgebogoi) /ijii; er zijn verscheidene variëteiten

van waaronder G. chr. Laucheann eene der meest karakte-

ristieke is, de bladeren zijn bijna driehoekig, aan de rechtop-

groeiende bhidstelcn staan zjj nagenoeg horizontaal.

G. chr. AJütoni\ deze is kenbaar aan de naar binnen gebogen

blaadjes, waardoor de onderkant, die dik met gondgeel poeder

bedekt is, meer in liet oog valt.

G. chr. Parsani is een gekrulde vorm, jonge plantjes lieb-

ben eene fraaie kuit' aan het einde der bladeren en aan die

der zij blaadjes; als de planten ouder worden en veel bladeren

krijgen, zien ze er fraai gekruld uit.

G. chr. grandiceps is een andere gekrulde vorm, waarvan

de bladeren eindigen in oen fraai vertakten kwast.

G. chr. decomposifa heeft rechtopgroeiend, fraai, diej) en

fijn ingesneden loof en is ook dik met goudpoeder overdekt,

't is een der bevalligste Gi/inHo</raiii)iic\s.

G. chr. MarU'im is eene krachtig groeiende plant, <lc boven-

kant der bladeren is donkergroen, terwijl de onderzijde dun

bedekt is met lichtgeel poeder.

Van de zlJoer-varens is Gi/immjranime periuudiia argijro-

phijlla de beste, of liever de fraaist gekleurde. De bladeren

zijn aan beide kanten bedekt met eene dikke laag zilverwit

poeder, in de jonge bladeren is nauwelijks eenig groen te zien.

Hot is wel een fraaie maar een teere varen, bij eene zorgvul-

dige behandeling kunnen er echter prachtplanten van gekweekt

worden, die vooral tusschen eene groep groene varens in goed

geplaatst zijn. De gewone vorm van G. pcriivkma heeft niet

zulk zuiver wit poeder, de bovenkant der bladeren is er niet zoo dik

mede bedekt, daarentegen is zij sterker en groeit veel krachtiger.

Onder de zaailingen komen verschillende tnsschenvormen

voor, waarvan G. Maiji er een is met zeer torsche bladeren,

die zich niet zuiver weer uit sporen laat vermeerderen.

Bij Gi/mnogramme tartarea zit het witte poeder alleen aan

de onderzijde der bladeren, de bovenzijde is donker groen.

G. WetteuhaUiami, is eene krul-varen in vorm veel overeen-

komende met Farsoui^ maar met wit of geelachtig-wit poeder
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bedekt, de kleur levert onder de zaailingen nog al verschil

op, er komen exemplaren onder voor, die even wit zijn als

G. jjeniclnna argijrophijlla^ terwijl andere zwavelgeel zijn.

G. Pearcel robiisfa is eene fraaie variëteit, rechtopgroeiende,

met fijn ingesneden bladeren, dun bestrooid met zwavelgeel

poeder ; ook deze moet als men zeker wil zijn den echten vorm

te behouden door sclieuring vermeerderd worden, daar de zaai-

lingen den vorm zelden teruggeven.

G. frifoliafa is ook een karakteristieke vorm, de bladeren

zijn dikwijls 8 voet lang en kunnen bij goede cultuur

W' aarschijnlijk nog wel langer worden; de kleur der bladeren

is somber groen, van anderen met eene dunne laag zilvergrijs

poeder bestrooid. Van de andere soorten is G. Muelleri

een der beste, terwijl G. vufa en G. tomentosa minder in

cultuur aangetroffen worden.

Men spreekt op Java nog wel van eene koper-varen^ die echter

niet tot het geslacht Gi/innoyramiHe behoort, het is de Ont/-

chium atiratniH, die op Java hier en daar in het wild wordt

aangetroffen en door de Inlanders ook pakoe-femhaga genoemd

wordt.

W.



DE VERSPREIDIiXG YA^ VRUCHTEN DOOR DIEREN.

Niet minder hevig dan in de dierenwereld en in de mensche-

lijke maatschappij, wordt ook in de plantenwereld strijd gevoerd

om het bestaan, ofschoon het hier meer op eene schijnbaar

vreedzame wijze, zonder geweldige wapenen en slechts door eene

voortdurende volharding en verdringing geschiedt. Wapenen

van aanval komen in de plantenwereld zoo goed als in het

geheel niet voor, tenzij men als zoodanig de boorwortels zou

willen beschouwen, waarmede parasitische planten zich in het

lichaam van hare slachtoffers boren, of' de koorden waarmede

slingerplanten hare steunplanten omstrengelen en soms verstik-

ken. Verdedigingsmiddelen, waaraan de planten rijker zijn,

gelden alleen om ze tegen de plantenetende dieren te beschutten.

Wat aan eene plant de overwinning bezorgt in den wedstrijd om
eene zekere hoeveelheid Incht, licht en bodem, de voorwaarden

van haar bestaan, zijn hoofdzakelijk kleine voordeelen in den

inwendigen bouw, uitwendig vaak nauwelijks waar te nemen;

men zou kunnen zeggen : een sterk gestel, gepaard aan het

vermogen om zich te schikken naar de omstandigheden, zoodat

zij, gedwongen te groeien onder voorwaarden die haar eigenlijk

niet conveniëeren, ook hare eischen eenigermate wijzigt en

door dit accomodatieverniogen hare meer pretentieuse zusters

de loef afsteekt.

Inderdaad winnen de planten, die zich niet kunnen neerzetten

waar zij verkiezen, maar het voor lief moeten nemen met de

plaats die het toeval haar aanwijst, het in dit opzicht verre

van de dieren. Eene schaduwplant, die op een zonnig terrein,

eene moerasplant, die op drogen bodem moet groeien, is daarom

nog niet onherroepelijk verloren, maar wijzigt somtijds zóó zeer

hare eigenschappen en uitwendig voorkomen, dat men moeite
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heeft hare afkomst te herkennen. Yoorheelden van planten,

die van de zeekust afkomstig', in den Phxntentuin te Buitenzorg

gekweekt, in den anatomischen bouw merkbare veranderingen

hadden ondergaan, werden nog niet lang geleden door Prof.

Schimper (zie zijne Indo-Mahiyische Strandflora) meegedeeld.

Echter heeft dit accomodatievermogen zijne grenzen en eene

soort, die op eene standplaats groeit waar zij eigenlijk niet

thuisbehoort, zal het in den regel slechts zoolang daar volhouden,

als de plaats haar niet betwist wordt door eene soort, die meer

bepaald voor dat terrein is toegerust. Sommige planten zijn

zeer weinig kieskeurig omtrent de eigenschappen van den

bodem, met de meeste is dit echter niet het geval, en het groot

aantal soortsnamen afgeleid van de standplaats toont aan, hoe

nauw de eigenschappen eener plant met hare standplaats

samenhangen. Zoo worden als soortsnamen gebruikt: onder-

aardsch^ otK/crgcdoken^ uit de zee^ can bronnen^ ran zoute

bronnen, van rivieren, van bergbeken, van moerassen, van venen,

ran drassige plaatsen, van oevers, van stranden, van hooilanden,

van n-eilanden, enz. enz,, eene reeks die gemakkelijk verdrie-

voudigd kan worden.

De aard van het terrein is echter aan veranderingen onder-

iievig. Bronnen kunnen uitdrogen, bosschen gerooid worden,

droge gronden onderloopen, en de daar thuisbehoorende soor-

ten zouden uitsterven, indien aan hare zaden niet de eigenschap

toekwam, die aan de plant zelve ontbreekt, namelijk het vermogen

van verplaatsing. Het zeer groot aantal zaden, dat vele planten

voortbrengen (ééne tabaksplant bijv. heeft gemiddeld 860,000

zaden) is hierbij natuurlijk een belangrjjke factor; maar

indien deze zich alle moesten ontwikkelen op de ])laats, waar zij

uit de vruchtkapsels neervallen, zouden zij bij de kieming

elkaar verstikken en het uitsterven der soort niet vermeden

worden. Het verspreidingsvermogen der zaden is dan ook

voor de plant het belangrijkste hulpmiddel voor de instand-

houding der soort.

Geheel ontbreekt het verspreidingsvermogen misschien aan

geene enkele plant, en dut er sommige planten zijn, die slechts
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op een enkele bepaalde groeiplaats voorkomen en nergens ter

wereld anders (zoogenaamde f'//r/e7>?/.sr///' soorten), moet aan eene

geheele reeks van oorzaken worden toegeschreven, waarbij he.t

klimaat, de grondgesteldheid, de natuurlijke grenzen van het

terrein in aanmerking komen en waarbij een gering verspreidings-

vermogen sleclits een der factoren is. Tegenover de endemische

soorten staan de koAmopoHefeu^ planten die eene verspreiding

hebben over beide werelddeelcn, en een groot deel van het aardop-

pervlak als vaderland erkennen. Werkelijke kosmopolieten,

planten, die in alle deelen der aarde voorkomen, zijn er echter niet.

Volgens De Candolle is het grootste terrein van uitbreiding eener

plantensoort de halve aardoppervlakte, en van deze soorten kent

hij er slechts achttien. Van deze algemeen verspreide soorten,

voor zoover zij niet door den mensch opzettelijk zijn ingevoerd,

kan men met zekerheid zeggen dat hare zaden zicli door

bepaalde verspreidingsmiddelen onderscheiden.

Dit is o. a. in het straks genoemde werk van Prof. Schimper

voor vele strandplanten van der tropische streken aangetoond,

waarvan hij 37 soorten noemt, die aan de tropische kusten van

beide werelddeelen voorkomen. Al deze planten onderscheiden

zicli door zeer merkwaardige inrichtingen, die de vruchten of

zaden in staat stellen langen tijd (maanden lang) op het zeewater

te drijven en daarbij het kiemvermogeu te behouden.

Ook onafhankelijk van het voortbrengen van zaden is het

vermogen tot versp^-eiding aan vele planten eigen. Alle planten

die onderaardsche of over de aarde kruipende uitloopers voort-

brengen, verspreiden zich door middel van deze met meer of

minder snelheid, en men heeft hier alle mogelijke overgangen

tusschen het uiterst langzame in een kring rondom de moeder-

plant voortschuiven der bolgewassen, en het krachtige als

het ware in gesloten drommen oprukken van planten als

de alang-alang en van zoovele moerasplanten, die geheele

terreinen in korten tijd in beslag nemen.

Ook over groote afstanden kan verspreiding door vegetatieve

organen plaats hebben; zoo bij vele waterplanten, waarvan

enkele knoppen loslaten eu zoo door strooiningen of door water-
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TOgels worden meegenomen, of bij cactussen, waar de jonge

stengelleden, die geheel met doornen bezet zijn, zich gemak-

kelijk aan de huid van voorbij trekkende dieren hechten,

en door deze een eindweegs worden meegesleept. Interessant

is ook de verspreiding van epiphytische (op boomen levende)

Bromeliaceeën {TiUancUia) door Prof. Schimper meegedeeld,

wier taaie aan uitdroging weerstand biedende spruiten door

vogels afgerukt en voor het bouwen van nesten worden

gebruikt, waar zij zich dan ongestoord verder ontwikkelen. Prof.

Schimper zag talrijke dergelijke levende vogelnesten in Vene-

zuela aan de boomen hangen; de nesten behoorden aan een

vogel verwant aan de op Java welbekende manjar^ die evenals

deze in koloniën leeft, en wiens nesten den vorm hebben van

langhalzige flesschen.

Deze gevallen zijn echter uitzondering, en in den regel heeft

de verplaatsing der planten over eenigszins belangrijke afstan-

den door middel van de vruchten en zaden plaats. De werk-

zame factoren zijn daarbij rivieren, zeestroomingen, wind en

dieren, terwijl de plant zelve natuurlijk meestal eene passieve rol

speelt.

Echter zijn ook de voorbeelden niet zeldzaam van inrich-

tingen, waardoor de rijp geworden vruchten bij het open sprin-

gen de zaden op eenigen afstand w^egslingereu.

Eigenlijk heeft bijna iedere openspringende vrucht bepaalde

mechanismen, waardoor aan de uitstortende zaden althans eene

geringe beweging wordt meegedeeld. Aan het zaad zelf zijn

dan haren, vleugels, luchtblazen en andere inrichtingen, die tot

de verdere verspreiding medewerken, indien niet reeds de

buitengewone kleinheid en lichtheid van het zaad zelf het door

den minsten luchtstroom doet opdwarrelen.

Zoo heeft het zaad van Aeschijnanthus-soorten {andjong siri)

een gewicht van 0.00002 gram, dat van Rhododendron verti-

cillafum weegt 0.000028 gram, terwijl vele Orch/deeën-zfiden nog

100 maal lichter zijn (zaad van Dendrohium 0.00000505 gram).

Voor de verspreiding door middel van don wind vindt

men vleugelvormige aanhangsels onder de Javaansche boomen



— 209 —

o. a. bij di&n pongporronci {Oroxyhmi indicum) een boom, waarvan

de meterlange poulvrucliton noo^ al in liet oog vallen. De platte

zaden zijn met een breed, zijdeachtig vlies omgeven, dat de

valsnelheid aanzienlijk vermindert.

Volgens de waarnemingon van Herman Dingler is deze per

secunde 0.34 Meter, terwijl zij zonder de vleugelvormige

aanhangsels 0.86 zoude zijn.

Dergelijke, nog fraaier zaden heeft de aroy-kitjoenghoeng

{Zanonia ynacrocarpa) eene klimplant waarvan de groote pom-

poenachtige vruchten, als zij rijp zijn, zich met eene langzamerhand

grooter wordende spleet openen en zoo de dicht opeengepakte

zaden slechts geleidelijk bij zware windvlagen laten uitvallen.

Bij vruchten, die niet openspringen vindt men nooit derge-

lijke aanhangsels aan het zaad, waar zij dan ook volkomen

nutteloos zouden zijn; dikwijls zijn dan de vruchten zelf met

vleugelvormige aanhangsels voorzien, die denzelfden dienst doen.

Bekend door hare vleugelvormige aanhangsels zijn o. a. de vruch-

ten van Dipterocarpus-soorten. Een der hoogste boomen van

's Lands Plantentuin te Buitenzorg, Dipterocarpus frinervis^ nabij

den kleinen vijver, heeft bijv. aan zijn bolvormige noten aan de

eene zijde twee eenigszins schroefvormig gebogen vleugels, die

aan de vrucht bij het neervallen eene draaiende beweging geven

en zoo de valsnellieid verminderen. Toch is deze nog vrij aanzien-

lijk — meer dan 3 Meter in de secunde — zoodat slechts bij

zware stormen eenige verandering van richting bij den val zal

plaats hebben.

In het algemeen werken deze aanhangsels der zaden en

vruchten slechts als valschermen en bewerken dan ook slechts

eene geleidelijke verspreiding, terwijl zij voor het verplaatsen

over zeer groote afstanden in eens, werkeloos zijn.

Het verst worden de vruchten der kustplanten door de zeestroo-

mingen meegevoerd ; zoo brengt de golfstroom dikwijls zaden

van West-Indische planten in nog kiembaren toestand aan

de Skandinavische kusten, waarvan door Linnaeus en anderen

voorbeelden worden vermeld.

Maar ook de dieren werken aanzienlijk tot de verspreiding

IV. 14
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mee, en het is niet onwaarschijnlijk dat snelvliegende vogels

zaden over zeearmen of van bergtop tot bergtop zouden kunnen

vervoeren.

Dikwijls heeft de verspreiding van zaden door dieren plaats,

zonder dat aan de zaden bepaalde inrichtingen daartoe aanwezig

zijn. Zoo worden bijv. de kleine zaden van eene menigte

moerasplanten en van vele akkerplanten eenvoudig daardoor

verspreid, dat zij met den weeken grond, waarover zij zijn uit-

gestort, aan de pooten van vogels en zoogdieren vastkleven.

Het aantal zaden, dat op deze wijze kan worden getranspor-

teerd, is niet onaanzienlijk. Meest zijn het zaden van kleine

onkruiden, aan kanten van wegen, op bouwland en vooral op

drassige plaatsen groeiende, die met het slijk aan de ruwe

oppervlakte der pooten van patrijzen en van verschillende

trekvogels kleven, en vooral onder de laatstgenoemde vindt

men ware kosmopolieten, die in alle werelddeelen verspreid

zijn. Het slijk, dat zoo aan de pooten van verschillende vogels

was aangekleefd, is o.a. door Darwin en Kerner onderzocht.

Darwin vond in het slijk, dat hij van de pooten van patrijzen

had losgemaakt, op een gewicht van 6.5 medic. oneen een groot

aantal zaden, waarvan er niet minder dan 82 ontkiemden. Nog
veel grooter hoeveelheid kiembare zaden vond Kerner aan

pooten, snavel en veeren van moerasvogels vastgekleefd, en

neemt men de groote afstanden in aanmerking door deze vogels,

die meest trekvogels zijn, afgelegd, dan is het buiten twijfel,

dat 0]) deze wijze reeds een aantal plantensoorten naar ver

verwijderde streken worden verspreid.

In Indië is een dergelijk onderzoek naar ik meen nog niet

geschied ; daarentegen vind ik bij Kerner (PHanzenleben) eene

mededeeling omtrent kiembare zaden, die aan de kleverige

teenen der bekende tokkè 's zouden worden meegevoerd. Hoewel

de namen der planten niet vermeld worden, is het feit volstrekt

niet onwaarschijnlijk, dat ook de tokko's eene rol spelen bij de

verspreiding van die talrijke planten, die hier tegen de boomen

en muren overal als het ware aangeplakt voorkomen.

Hoe groot ook het getal der zaden zij dat op do zooeven vermelde
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min of meer toevallige wijze met liet slijk aan de pooten der

vogels wordt meegevoerd, het aantal soorten is betrekkelijk klein.

Zeer groot is daarentegen het aantal plantensoorten, dat door

middel van kleverige, of weerhaken vormende aanhangsels aan

de haren of veeren der dieren worden aangehecht en aldus

vervoerd. Eén tiende van alle bloeiende planten moet, volgens

Kerner, van dergelijke verspreidingsmiddelen voorzien zijn.

Een der interessantste gevallen van dien aard levert de

Pisonia aculeata^ een met kromme doornen voorziene boon,

die aan de kusten van alle werelddeelen voorkomt, ook op Java

(volgens Prof. Sehimper) en misschien ook in het binnenland,

en waarvan de zaden te zwaar zijn om gedurende eenigen tijd

op het zeewater te blijven drijven, zoodat de golfstroom aan

hunne verspreiding geen aandeel kan hebben. Van deze zijn de

kleine, ongeveer één centimeter lange vrachtjes, of liever het hen

omgevend, overblijvend bloemdek met eene menigte gesteelde

kliertjes bedekt, die als de vruchten rijp zijn, eene groote

hoeveelheid eener lijmachtige substantie afscheiden.

ledere vracht heeft één enkel zaad, dat eene rechte kiem en

eene kleine hoeveelheid kiemwit bevat.

De vrachtjes zitten ongeveer 5 bij elkaar, elk op een vrij lang

steeltje, tot vingervormig uitgespreide trosjes vereenigd. De
kleverigheid dezer vruchten is zóó groot, dat de vogels, die er

mee in aanraking komen, soms geheel met lijm en vrachtjes

bedekt worden en in het vliegen belemmerd, zooal niet geheel

verhinderd worden. De verspreiding over kleinen afstand is

hierdoor verzekerd; dat echter groote vogels deze zaden ook

wel aan hunne pooten over groote afstanden zullen meevoeren

is wel te veronderstellen.

Zijn de Pisonia's^ door wier toedoen vele vogels op eene

treurige manier om het leven komen, juist geen voorbeelden

van de liefde der natuur voor hare schepselen, een ander voor-

beeld van dienzelfden aard leveren de vruchten van een aantal

planten, die bestemd schijnen te zijn voor de verspreiding door

middel van grootere zoogdieren, in het bijzonder van hoefdieren.

Die vruchten zijn met scherpe stekels bezet en liggen dicht bij
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den grond, dikwijls door het zand gedeeltelijk bedekt ; zij drin-

gen in de pooten der lioefdieren die er op trappen en laten

zich eerst na veel moeite verwijderen, waarbij de vrucht, die

dikwijls meer dan één zaad bevat, binnen een harden niet

openspringenden wand, verpletterd wordt en de zaden hier en

daar verspreid worden.

Dergelijke vruchten vindt men bij kruiden aan vlakke stran-

den of in steppen en woestijnen. Aan het Javaansche strand

komt o.a. voor Tribulus terrestris^ die met vruchtjes als de

zooeven beschrevene voorzien is. Over de verspreidingswijze

dezer soort is niets bekend, maar wel van de aan haar

verwante Tribulus orientalis, die op de Hongaarsche steppen groeit

en daar bij de herders in een zeer slechten naam staat, daar

de varkens en koeien, door de in de hoeven dringende vruch-

ten, waarvan de stekels soms afbreken, dikwijls etterende

wonden krijgen.

In Voor-Indië en Ceylon komen dergelijke vruchten voor

bij Peddlium Murex^ een laag plantje, met 6-zadige niet

openspringende vruchten, bezet met vier sterke doornen; de vrucht

laat zich alleen door eene sterke drukking openen. De door

de pijn gefolterde hoefdieren zijn hier dus door de natuur

aangewezen om de vrucht te openen en tevens de zaden te

verspreiden.

Ook uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika is van andere

planten der zelfde, aan de Bignoma''s verwante, familie het-

zelfde bekend.

Wij komen nu tot die inrichtingen voor de verspreiding der

planten, waarbij de doelmatigheid oppervlakkig misschien het

minst in het oog valt on toch in werkelijkheid haar toppunt

heeft bereikt. Ik bedoel de vleezige en sappige \rucliten.

Laten wij als eenvoudig voorbeeld eene koffiebes nemen.

Wij vinden daaraan, eerst eene vrij stevige vleezige buitenlaag,

van buiten met een donkerrood o huid bekleed, die bij

de "West-Indische bereiding door de pulpeormachine wordt

weggenomen; dan volgt een weekere, slijmige, suikerhoudende

laag, die aan den binnenkant vrij stevig met de daaropvolgende
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harde laag (lioornschil) verbonden is en eerst in de fermen-

tecrbakken grootendccls wordt verwijderd.

Dan volgt de dunne, stevige lioornachtige laag (de lioornscliil),

die uit twee hokken bestaat, welke elk een der zaden omsluiten.

Het zaad zelf is nog weer met eene dunne glanzige zaadhuid,

het zoogenaamde zilvervlies, omgeven en bestaat verder voor

het grootste deel uit het stevige, hoornachtige kiemwit, dat tot

die zeldzame gevallen behoort, waar de voedselvoorraad voor de

kiem niet in den vorm van meel of olie, maar in dien van

verdikte celwanden is opgestapeld; een geval, dat voor het

oogenblikkebjk onderwerp niet belangrijk is maar in de praktijk

van zooveel te meer belang, omdat daardoor elke vervalsching van

gemalen koffie, met behulp van het mikroskoop met een oogopslag

te herkennen is. Aan de bolle zijde van het zaad, nabij den

top ligt de kleine kiem, dicht achter de gebogen lengtegroeve,

die aan de vlakke zijde van het zaad diep naar binnen dringt.

De vleezige buitenwand van de koffiebes bevat in onrijpen

toestand vrij veel, in rijpen slechts zeer weinig looistof, zoodat

de smaak niet hinderlijk wrang, maar eer aangenaam is, verder

een aromatisch bestanddeel en suiker ; deze laatste meest opge-

hoopt in de slijmige laag, die bij het schillen grootendeels aan

de hoornschil blijft. De suikervoorraad is groot genoeg om
van de schillen der koffie een alcoholische drank te kunnen

maken zooals dan ook door de Arabieren sedert over ouden

tijd gedaan wordt.

Deze drank draagt den naam /i-/8c/«'r en moet eenige overeen-

komst met wijn hebben. De opwekkende kracht, die er aan

toegeschreven wordt, zal wel evenals bij den wijn aan het

alcoholgehalte liggen ; het alkaloid (coflFeine) komt namelijk

in de schil niet voor. Speculanten, die het betreurden, dat een

zoo belangrijk deel van de vrucht als afval werd weggeworpen»

hebben wel eens het tegendeel beweerd en de gedroogde schillen

als surrogaat voor koffie in den handel gebracht onder den

naam van sacca-koffie. Deze heeft echter in Europa de cichorei

niet kunnen verdringen, en nog altijd bestaat er voor den

ampas der koffie-pelmolens geen beter gebruik dan als mest.
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Tn de koffiebes vinden wij de voornaamste der eigenschappen

bij elkaar, die bij de verspreiding der vleezige vruchten van

belang zijn.

In de eerste plaats levert het vruchtvleesch een voedsel aan

vruchtenetende vogels en zoogdieren, ten tweede steekt de

schitterend roode kleur der rijpe bessen tegen het donkere groen

der bladeren af, en worden de vruchtetende dieren daardoor

op den buit opmerkzaam gemaakt. Ten derde is elk der zaden,

en dit is een belangrijk punt, door een wel dunnen maar toch

vrij taaien wand omgeven, en deze is als het ware om zijn gebrek

aan stevigheid te vergoeden van buiten slijmig en glad, zoodat

zij èn door het keelgat en door het darmkanaal zoowel van

vogels als van zoogdieren onveranderd doorglijdt.

Twee zaken verdienen hierbij nog de aandacht; vooreerst

dat de roode kleur der bessen in normale gevallen eerst komt

als het zaad volkomen rijp is, tevens maakt eerst dan de wrange

smaak van het vruchtvleesch voor de aromatisch zoete plaats.

Het ontijdig weghalen der bessen, dat de verspreiding der plant

voor goed onmogelijk zou maken, wordt hierdoor voorkomen.

In de tweede plaats wil ik er hier even op wijzen, waarop ik

nog later terug kom, dat niet de beide zaden gezamenlijk door

den hoornschil omgeven zijn, maar elk afzonderlijk ingehuld zijn.

Dit is een verschijnsel, dat men bij alle vleezige vruchten

aantreft ; zoo dikwijls deze meer zaden bevatten, en dit aantal

kan zeer aanzienlijk zijn, hebben deze elk hun eigen hard

omhulsel, dat hen bij de reis door het dierlijk darmkanaal

beschutten moet, en nooit vindt men talrijke zaden binnen een

enkelen steen.

Op het bovengezegde zijn nu verscliillende tegenwerpingen

te maken, en wel bepaald zal men het bewijs verlangen, dat de

vruchten werkelijk door dieren gegeten worden, dat de zaden

daarbij hun kiemvermogen niet verliezen en dat de koffieboon

zich werkelijk verspreidt. Dit laatste betwijfelt trouwens niemand.

Het is genoeg bekend dat de inlandsche koffieplanters bij

voorkeur hun kweekbeddingen aanleggen met in het wild opge-

zamelde jonge planten.
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Welke dieren in het vaderland der koffie, .ifrika, zich met

de bessen voeden is mij onbekend, maar op Java geschiedt de

verspreiding zonder twijfel door zoogdieren. Als koffieroover

is het best bekend de loeivak^ bij de Madureezen tnossang, in het

Maleisch iiioesauf/ genoemd (Paradoxenis fasciatm) een der alge-

meenste kleine roofdieren van Java, tevens een gretige vruchteter.

(zie hierover o.a. Junghuhn Java Dl. III.) De door het

darmkanaal van de loewaks gegane koffiebessen zijn voor een

groot deel nog geheel gaaf, door de hoornschil en vaak nog door

het vruchtvleesch omgeven, zij worden zoowel voor verbruik als

voor zaadkoffie opgezameld.

De voorkeur der inlanders voor de in het wild opgezamelde

kiemplanten is misschien niet alleen bijgeloof. Ongetwijfeld

weten de loewaks wel de rijpste bessen uit te zoeken. Deze

worden door hen, na een kort verblijf in hun darmkanaal,

uitgezaaid en daarbij tevens onmiddellijk bemest.

Hierdoor is aan drie voorwaarden voldaan, die ook door de

wetenschap als belangrijk zijn uitgemaakt. In de eerste plaats

kiemen rijpe vruchten sneller en geven krachtiger planten, ten

tweede wordt door een spoedig uitzaaien na het plukken het

opkomen ongemeen bespoedigd, en ten derde is eene zekere hoe-

veelheid mest bij de uitzaaiing zeker niet zonder waarde.

Hetzelfde geldt ongetwijfeld ook van de uitzaaiing der areng-

palmen, waarvan de inlanders beweren, dat de vruchten alleen

dan ontkiemen, als zij door de loewaks gegeten zijn.

Men zou nog kunnen vragen of de genoemde eigenschappen

geen andere beteekenis voor de vrucht kunnen hebben ; zoo heeft

men bijv. vroeger gedacht dat het vruchtvleesch eene belangrijke

meststof voor de jonge kiemplant zou opleveren; maar uitzaaiings-

proeven hebben sedert lang geleerd, dat het voor een koffiebes

evenals voor andere vleezige vruchten volmaakt onverschillig

is, of men ze met of zonder het vruchtvleesch uitzaait, ook de

hoornschil en zelfs het zilvervlies kan men zonder eenige schade

verwijderen. Voor de ontwikkeling van het zaad tot eene plant is

alléén maar noodig de kiem met het bijbehoorende voedsel.

Ik heb hier steeds, het spraakgebruik volgende, van koffiebes
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gesproken. In botanisclien zin is de koffievrucht geen eigenlijke

bes maar een steenvrucht : steenvruchten noemt men nl. al

die vruchten, waar het zaad eene stevige omhulling lieeft, die uit

den wand van het vruchtbeginsel is ontstaan. Zij zijn meestal

één-zadig of weinig-zadig, waarbij dan elk zaad door een eigen

steenwand is omgeven. Alle pruimachtige vruchten zijn bijv.

steenvruchten. Besvruchten noemt men die vruchten, waar de

geheele wand van het vruchtbeginsel vleezig is geworden. De

zaadhuid (het zilvervlies van de koffievrucht) is dan meest zeer

hard en van buiten nog dikwijls slijmig of glibberig. De meeste

besvruchten hebben een groot aantal zaden. Die besvruchten,

waarvan de verspreiding door de vogels het langst en best

bekend is, zijn die der Loranthaceae, waartoe in Europa de aan de

oude Germanen heilige marentak en in Indië een vrij groot aantal

soorten behooren. Hiervan is het vruchtvleesch buitengewoon

kleverig en behoudt die eigenschap in het darmkanaal der vogels

;

de zaden worden dus met de uitwerpselen aan takken van

boomen vastgekleefd, en ontwikkelen zich daar verder. De

karakteristieke naam, die in het Maleisch aan al deze soorten

gegeven wordt is tahi-hoeroeng . Volgens Vorderman zijn de vogels,

die zich vooral met de verspreiding der Lora>?i/iaceae belasten,

kleine bloemzuigertjes van eene fraaie, bloedroode kleur, Dicaeum

rabrocanum, {boeroeng lombok en boeroeng tjabé-tjabe). „De

vogel is zeer algemeen in tuinen en trekt gedurende den paartijd

in troepen de boomgaarden rond. Hij bezit een schel stem-

geluid en is nadeelig voor den landbouw, doordat hij de zaden

der Loranthaceae in zijne drekstoffen op de vruchtboomen over-

brengt". (A. G. Vorderman, Bataviasche vogels. Hl p. 214, 215).

Evenals bij de Lorant1ius-?ic\\t\gQ planten staat de leefwijze

van al die planten, die op boomen, hetzij parasietisch, hetzij

enkel als bewoners leven, in nauw verband mot den bouw van

hare vruchten en zaden.

En aan epiphgtische (boombcwonende) planten is Java evenals

ieder vochtig tropisch klimaat buitengewoon rijk. Verreweg de

meerderheid van deze hebben vleezige vruchten ; andere

zooals de straks genoemde (zie blz. 208) hebben uiterst lichte
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zaden. Planten daarentegen, wier zaden, zooals bijv. van vele

Legmnin-osen, tamelijk zwaar zijn en niet besaclitig, zal men

nooit op boomeu levende vindon, evenmin die van Oroxijlon of

Zanonla wier zaden te groot en met te breede vleugels voor-

zien zjjn om gemakkelijk aan boomen te ankeren
;
gevleugelde

zaden met spitse punt of zeer kleine zaden maken daarentegen

de planten voor opiphytische leefwijze geschikt. Vele boom-

soorten in Java hebben tijdelijk cpiphytische leefwijze; zooals

bijv. de waringin ; ook van deze zijn de kleine besachtige

vruchten een zeer gezocht voedsel van allerlei vogels.

Zoo vond Vorderman Ficus-zii^&n. in de maag van de volgende

vogels: 3Ie(/llaisi)ia rosea {oenghoet-oenghoef)^ Treron verncms

(katik) papegaaifdiiif, Eiuhjnamis orienfalis^ een vruchtetende

koekoek, door de Soendaneezen tjoekoe genoemd, Ixos analis

de bekende koetilaiig, Rhgtidoceros obsciinis, de neushoorn-

vogel of djoelang^ prachtvogel, Trogon^ beo, Gracida javanensis.

Van de volgende vruchtboomen vermeldt hij nog dat vruchten

gevonden werden in de maag van verschillende vogels:

Syzyg'mm jamholanum^ djamhlang^ Antldesma bunias, tvoeuie,

en fjenteh manis (Laïitana?). Deze opgaven, die enkel dienen

om de leefwijze der vogels toe te lichten, zijn met het oog op

de verspreidingswij ze der planten natuurlijk sleclits onvolledig.

Proeven over het kiemvermogen der in de drekstoffen der

vogels gevonden zaden zijn in Java nog niet gepubliceerd.

Maar hetgeen bekend is van de verspreiding van koffie en

areng, waarbij ook nog de Lantana Camara mag genoemd

worden, die door koetikmg, djaJak en eene lijstersoort {Tnrdns

haemorrhoHs) gegeten wordt (zie Cordes, De djattibosschen van

Java), gevoegd bij de gevolgtrekkingen, die men uit in

Europa gedane onderzoekingen mag maken, laten geen twijfel

over dat deze positief zouden uitvallen.

Kerner (Pflanzenleben II pag. 580) voedde een groot aantal

vogels en zoogdieren met de vruchten en zaden van 250

verschillende planten en onderzocht de uitwerpselen op de

kiembaarheid der daarin overgebleven zaden: De uitkomsten

van zijn onderzoek zijn in het kort de volgende:
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„In de door de zoogdieren (marmot, paard, koe en varken)

gegeten zaden was, behalve enkele gierst en haverkorrels,

bijna niets kiembaars overgebleven, het meest nog bij het varken,

waar nog een tiental verschillende soorten uit de uitwerp-

selen ontkiemden. Bij de wijze waarop de genoemde dieren

hun voedsel fijn maken, was ook niets anders te verwachten.

Bij de zaadetende vogels, die in hunne, met geweldige wrijf-

platen voorziene magen het voedsel fijn wrijven, na liet eerst

in den krop geweekt te hebbeu, zooals duiven, hoenders, vin-

ken, meezen, enz. kreeg hij evenzeer een negatief resultaat.

Bij raven en kerkkraaien waren de zaden, die niet van een

beschuttend hulsel voorzien waren, vernietigd of gedood ; daar-

entegen bleken talrijke kcrsesteenen zonder stoornis den weg

door het darmkanaal te hebben afgelegd en ontkiemden alle.

Geheel positief waren de resultaten bij die vogels, die voor-

namelijk van insecten en van sappige vruchten leven, zooals

verschillende soorten lijsters, roodborstjes, en a. m. ; bij deze

ontkiemden 75 tot 88 percent der zaden uit de uitwerpselen.

Bij de meeste was de kieming iets langzamer dan bij de

controleproef met niet voor de voedering gebruikte zaden, bij

eenige besvruchten echter sneller. Vergiftige bessen van de

belladonna werden even gretig gegeten als andere. Steenen,

die een omvang van meer dan 3mM. hadden, kwamen niet

verder dan den krop en werden daar weer uitgeworpen,

terwijl het vruchtvleesch er van verteerd werd.

Onder de vogels, die de zaden gelieel fijn maakten en ver-

teerden, werden ook de duiven genoemd. Waarschijnlijk zouden

bij vele Indische wilde duiven de resultaten anders zijn.

Deze toch eten zeer veel vlcezigc vruchten, waarvan het

vluchtvleesch hun tot voedsel dient, terwijl de Europeesche tamme

duiven waarmede de proef genomen was, bijna uitsluitend van

meel- en oliehoudende zaden leven, die niet door een zoo harden

wand beschut worden als de pitten der besvruchten, en waarvan

juist h(!t kiemwit als voedsel dient. Zoo dragen de duiven waar-

schijnlijk veel bij tot de verspreiding der vele /'Vc?/,s-soorten.

Met het oog op de vraag der sjmntane lierbowouding zou
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het misschien niet onbchmgrijk zijn omtrent het voedsel dér

vruchtetende boschvogels zooals o.a. der Tvoetilangs en van ver-

schillende duivensoorten oonige meerdere gegevens te verzamelen.

Nog een paar punten, die op de verspreiding betrekking

hebben, wil ik even aanstippen.

De eigenschappen, die eene vrucht geschikt maken tot de

rerspreiding door middel van vruchtetende dieren, zijn bij de

koffievrucht aangetoond.

Niet altijd zijn deze alle aan de vrucht zelve aanwezig zooals

daar; maar in dit geval heeft er verdeeling van arbeid plaats gehad,

en zijn andere organen met een deel der nuttige inrichting belast.

Bij de harde nooteu van den djaniboe-monjet, AnacanUum
occidentale^ zwelt b.v. de vruchtsteel na den bloei tot eene soort

van appel aan — zeer in 't oog vallend en eetbaar. Vogels en

apen, die deze vruchtstelen eten slepen natuurlijk de vrachtjes

mee.

Bij Aq Magnolia's zijn de vruchten oneetbaar en bruin gekleurd;

maar gedurende het rijpen wordt de buitenste wand van ieder

zaad vleezig en roodgekleurd, terwijl de binnenste hard wordt,

en als de vruchten openspringen, blijven de zaden aan de

randen der kleppen hangen en vallen zeer in het oog.

Iets dergelijks heeft plaats met de vruchten van verschillende

Tabernaemontana-sooi'ten, waarvan sommige als sierplanten

gekweekt worden, zooals T. coronaria^hemhang mentega^ en

andere in de bosschen in het wild voorkomen.

Op Ceylon, waar volgens sommigen het Paradijs moet gelegen

hebben, komt eene soort van dit geslacht voor, die veel gelijkt

op de Javaansche ,JoJii.birrit''\ T. sphaerocarpa. Dit moet de

boom zijn, die den noodlottigen appel zou hebben voortgebracht.

Deze boom bloeit met rijke trossen melkwitte bloemen van een

aangenamen geur en draagt fraaie menieroode vruchten van

de grootte en den vorm van een appel.

Zoo fraai en geurig als de bloemen zijn, zoo prachtig en in

het oogvallend de vruchten, even bitter is de teleurstelling,

als men zich laat verleiden zijne tanden in den vleezigen wand

te zetten. Niet alleen is de smaak afschuwelijk bitter en
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bijtend, maar het overvloedige, witte melksap dat er uitvloeit,

wordt aan de lucht onmiddellijk vast en bedekt de tanden als met

een laagje caoutcliouc. Maar wanneer de vrucht volkomen rijp

is, droogt de wand uit en barst met eene wijde spleet open, daarbij

komen de zwarte zaden voor den dag, die aan de randen bevestigd

zijn en die door een donkerrooden vleezigen mantel voor de

helft omgeven zijn.

De zaden zien er dan aanlokkelijk genoeg uit en zullen

ongetwijfeld aan dieren tot voedsel strekken.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de totale oneetbaarheid van

den vruchtwand do zaden er voor behoedt om onrijp te

worden weggehaald.

Maar overigens moet men zich wol wachten den smaak en

het verteringsvermogen van een vogel of ander dier naar den

mensch af te meten.

Dat bijv. de uiterst giftige be/ladoiuia-hcssen in Europa door

vogels gegeten worden, en hare verspreiding daardoor verzekerd

is, is geconstateerd. Evenzoo deelt Stöhr in zijne reisbeschrijving

door Banjoewangi mede, dat de op kersen gelijkende steenvruchten

van den zoo gevreesden giftigen oejtasbooni, Antiaris toxicaria,

bij menigte door vogels aangepikt onder de boomen lagen.

Boven is reeds opgemerkt dat vruchten, die niet openspringen,

bijna nooit meer dan één zaad bevatten, en dat evenzoo in eene

vleezige vrucht zelden meer dan één zaad binnen den harden

wand vervat is. Indien dit wel zoo was, zouden de kiemende

j)lanten elkaar weer verstikken, on in elk geval het nut der

verspreiding verloren gaan.

Maar gelijk op eiken regel uitzonderingen heeten te zijn, zoo

zal men er ook op dezen vinden en bij nader onderzoek zal

dan dikwijls, zoo niet altijd, blijken dat zij don regel bevestigen.

Een voorbeeld hiervan zagen wij reeds boven bij de vruchten

van PedaVmeeën (zie blz. 212), Een ander voorbeeld treft men
aan bij de vruchten van eeuige kustboomen, n.1. bij eenige

soorten van Ochrosia (fam. der Apocijneaé)^ die aan de kusten van

de Archipel-eilanden, N'ieiiw-Guinea, Australië en Madagascar

dikwijls aanspoelen, llot zijn steenvruchten, die uitwendig op
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eierpruimen gelijken en eene oranje-gele kleur hebben ; zij

missen echter liet vruchtvleesch en hebben in plaats daarvan

een op vlierpit gelijkend weefsel dat geheel door harde hout-

achtige vezels is doortrokken. Inwendig hebben zij eene platte

holte, die door een vezelig tusschenschot in tweeën is verdeeld

en aan weerskanten van het tusschenschot meest 2, enkele

malen 3 platte, kiemwithoudende zaden. De holte, die de

zaden bevat, is door een steenachtigen wand geheel omgeven,

waarin naar boven eene smalle spleetvormige opening is, die

alleen door het omgevende vezelige weefsel is gesloten.

Deze vruchten, geheel beantwoordende aan den door Schimper

beschreven Cerhera-tji^e (Indo-Mal. Strandflora p. 168), drijven

uitstekend en kunnen maanden lang op zeewater of ook wel op

zoet water blijven drijven zonder hun kiemvermogen te

verliezen. Van twee nog onbeschreven soorten van dit geslacht,

vroeger door Zippelius en Teysmann in N. Gruinea en Sumatra

verzameld, en die, in den Plantentuin gezaaid, nu krachtige

boomen zijn geworden, vond ik in October en November eene

groote menigte vrucliten in kiemenden toestand onder en rondom

de boomen, waarbij ik liet volgende opmerkte : de zaden ontkie-

men in de vrucht en drijven daarbij door de spleet in den steen,

eerst den wortel, dan de zaadlobben naar buiten ; de wortel geeft,

wanneer hij door het vezelige vruchtvleesch heendringt daar

eenige zij wortels af, waardoor de plant eenigszins aan de vrucht

verbonden blijft ; is de plant eenmaal goed in den bodem geworteld,

dan laat de vrucht bij den minsten schok los.

Wat mij nu bij deze vruchten trof, was, dat wanneer men de

vrucht van de kiemplant losscheurt en onderzoekt, de drie

andere zaden in verschillende stadiën van kieming of nog geheel

gaaf aanwezig zijn.

Op de natuurlijke standplaatsen aan de kust zullen vloedgolven

of andere oorzaken dus de vrucht dikwijls lossciieuren en meer ot

minder ver, verplaatsen, nadat een der zaden als kiemplant

haar heeft verlaten ; de andere zaden zullen evenzoo, daar zij zich

achtereenvolgens ontwikkelen, op verschillende plekken, waar

de vrucht tijdelijk geankerd is, wortel schieten en zoo wordt,
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ofschoon de vruclit niet openspringt, en dus de zaden in de vrucht

ontkiemen, toch het bedoehle bezwaar eener opeenhooping van

kiemplanten vermeden. ')

In het bovenstaande zijn slechts zeer enkele voorbeelden

aangehaald uit de groote menigte eigenaardige inrichtingen, waar-

door de verspreiding der zaden en derhalve de instandhouding

der soort verzekerd is.

Er blijkt o. a. uit, dat bij de wederkeerige verhouding tusschen

dieren en planten, die zoo dikwijls voor de laatste verderfelijk

is, ook de planten somtijds profiteeren en wel juist daar waar

men oppervlakkig zou denken, dat zij met een volkomen vernie-

tiging bedreigd werden.

Dr. Th. Valeton.

') Ook de djatti vrucht, die door zijn opgeblazen kelk en zijn kurk-

aclitigen buitenwand voor de verspreiding door stroomend water is inge-

richt, heeft somtijds 4 zaden in eene niet openspringende vrucht; of hier

eene dergelijke opvolging in de ontkieraing heerscht is nog niet bekeivd.



BROMELIACEEÈN.

Zeer vele der vertegenwoordigsters dezer plantenfamilie zijn

in het bezit van eigenschappen, die haar uitnemend geschikt

maken om een phiatsje op onze bloementafels in te nemen

;

jammer slechts, dat het zoo moeilijk is er aan te komen. Dit is

het gevolg daarvan, dat deze planten in Indië niet inheemsch

zijn, en er hier geen bloemisten gevonden worden, die zich

bepaald met den invoer van sierplanten uit andere gewesten

bezig houden, hetgeen dus voornamelijk aan de liefhebbers

zelf overgelaten wordt. Dat zij zich overigens in ons klimaat

zeer goed kunnen schikken, bewijzen de gezonde exemplaren

in 's Lands Plantentuin.

De ongeveer 600 bekende soorten behooreu alle thuis in

tropisch en subtropisch Amerika, vooral in Brazilië, waar zij

volgens de beschrijvingen zeer veel tot het bepalen van het

karakter van het landschap helpen bijdragen, veel meer dan

met de Orchideeën, die daar toch ook niet zeldzaam zijn, het

geval is. Voor een groot deel leven zij, evenals zooveel leden

der laatstgenoemde familie, in de dichte bosschen epiphytisch op

de boomen ; een ander deel wortelt aan den voet daarvan in de

dichte humuslaag, die den bodem bedekt, terwijl eenige, die eene

meer zonnige standplaats verkiezen, op open plaatsen en zelfs

op kale rotsen in de brandende zon gezocht moeten worden.

Op enkele uitzonderingen na zijn alle Bromeliaceeën kleinere

of grootere kruidachtige planten ; slechts enkele groeien boom-

achtig. Zij hebben in den regel lange, taaie, lederachtige,

soms zeer stijve, dikwijls stekelige bladeren, welke in rozetten

geplaatst zijn ; de verbreede bladvoeten (bladscheeden) sluiten

meestal, tenminste bij de epiphytische soorten, met hun randen

zóó goed tegen elkaar aan, dat het regenwater in de daardoor
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gevormde ruimten blijft staan. Onderzoekingen hebben geleerd,

dat het niet onwaarschijnlijk is, dat deze onderste bladgedeel-

ten in staat zijn dit water met de daarin opgeloste, van doode

plantendeelen en dieren, welke zich natuurlijk ook altijd

tusschen de bladeren bevinden, afkomstige voedingsstoffen op te

nemen ;
dit zou tevens het feit verklaren, dat deze planten zoo lang

weerstand kunnen bieden aan droogte, waartoe ook nog enkele

andere inrichtingen het hare bijdragen. Het aantal bladeren,

dat eene bladrozet samenstelt, is zeer afwisselend; nu eens is het

zeer groot, dan weer bedraagt het slechts enkele. De levens-

duur der rozetten is beperkt; na den bloei sterven zij lang-

zamerhand af, nadat eerst aan haar voet, meestal gedurende of

na den bloei, soms ook er voor, één of meer uitloopers gevormd

zijn, die aan hun uiteinde eene nieuwe bladrozet vormen ; al naar

de lengte dezer uitloopers zijn de planten min of meer zodevor-

mend of kruipend.

Het praktische nut der tot deze familie behoorende gewassen

is zeer gering ; alleen de ananas, Ananassa sativa, wordt in alle

tropische landen en ook wel in Europeesche kassen om de

geurige vruchten gekweekt, terwijl uit de bladeren eene goede

vezelstof bereid wordt; met het oog op de lange, stevige

bladeren zouden hiervoor mogelijk ook wel andere soorten in

aanmerking kunnen komen. Verder verschaft Macrochordiwn

tinctorium eene gele kleurstof. Als sierplanten hebben zij even-

wel des te grooter waarde ; zeer vele onderscheiden zich door eene

sierlijke of schitterende bloeiwijze, andere door mooi gcteekende

of gekleurde bladeren of fraaie houding, terwijl eenige al deze

goede eigenschappen in zich vereenigen. Vooral tusschen

varens, met name Adlaiifttnis^ komen zij uitstekend tot haar recht.

Geen wonder, dat in Europa ook deze planten niet aan de aan-

dacht der kweekers ontsnapt zijn. Aangezien zij daar in de warme

kas thuis behooren, is er wel niet zooveel werk van gemaakt als b.v.

van ChrijsanthemumH, Fuchsia^s, Pelarr/onlums enz., of als van

Orchideeën, daar zij het nog niet tot modeplanton gebracht hebben,

maar toch is men or in geslaagd haar aantal door hybridisatie

met tal van sierlijke bastaarden te verrijken. Eenige houden
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het wel geruimen tijd in de kamer uit (in de eerste plaats

mogen wel genoemd worden Vriesea .splendens en Lamprococcus

fuJ(fen>i^ die in bloemisterijen meermalen in vrij groote hoeveel-

heid aangetroffen worden) maar het genoegen ze in haar volle

schoonheid te zien blijft ginds toch weggelegd voor de bezitters

van plantenkassen.

Hier in Indië bestaat een dergelijk bezwaar niet, en kan

iedereen deze planten gemakkelijk kweeken, mits men rekening

houde met de voorwaarden, waaronder zij in haar vaderland

leven. Voor de meeste is een beschaduwde, hoewel niet

donkere, standplaats het best. De soorten, die oorspronkelijk

op den bodem groeien, zooals vele Pltcalrnia's^ BromeJia^s^

Ananassa\'<, enz., kunnen in gewonen, niet te zwaren grond geplant

wordeö en maken flink wortels. Dit is niet het geval met de

epiphytische soorten, hoewel ook deze zich zonder moeite in

potten kweeken laten. De aarde waarin men plant, moet

daarvoor zeer luchtig zijn; zeer aan te bevelen is een mengsel

van niet te fijnen bladgrond, klein gehakt mos of vermolmd

hout, stukjes houtskool en wat zand, terwijl men onder in de

potten, die in verhouding tot de planten klein kunnen zijn,

eene flinke laag scherven legt. Hoewel de planten niet

spoedig sterven, is het, om ze mooi en frisch te hebben, toch

aan te raden den grond in de potten niet te droog te laten

worden. Van soorten, waarvan elke rozet talrijke bladeren

draagt, die zich regelmatig naar alle zijden uitspreiden, doet

men het best, elk dezer als afzonderlijke plant te behandelen

;

zoodra zij daartoe groot genoeg zijn, snijdt men ze van de

moederplant af en plant ze in kleine bloempotten in bovenge-

noemd aardmengsel. Te lang moet men er niet mee wachten,

daar de planten zich niet regelmatig kunnen ontwikkelen als

zij te groot worden en daardoor tegen elkaar aandrukken. Bij

die soorten, waarvan de scheuten slechts enkele bladeren tellen

en bovendien de uitloopers kort zijn, zooals de Pifcairnia's,

eenige BiUhergki's^ e. a., laat men meerdere scheuten in één

pot staan; afzonderlijk zouden ze niet bijzonder sierlijk zijn.

Behalve door uitloopers kunnen de Bromeliaceeën ook door

lY. 15
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zaad vooi'tgekweekt worden, doch daartoe behoort wat meer

geduld. Teu eerste zijn er slechts weinig soorten die hier zonder

kunstmatige hulp vrucht zetten, zoodat men nauwkeurig acht

moet geven op het juiste tijdstip, dat de bloemen geopend zijn,

(en dat is bij eenige soorten alleen 's nachts liet geval) om ze

met behulp van een penseel te bevruchten ; en ten tweede duurt

het geruimen tijd, eer men groote planten heeft; bij de gekleurd-

bladerige soorten is dit geen bezwaar, daar deze ook reeds als kleine

planten sierlijk zijn. De vruchten zijn bessen of doosvruchten,

welke laatste met drie kleppen openspringen. De bessen worden

door de vogels gegeten, en deze dragen in hun vaderland daar-

door zeer tot de verspreiding der planten bij ; de zaden zijn

meestal grooter dan bij de doosvruchtdragende soorten en men

heeft met het zaaien ervan doorgaans minder moeite. Men

gebruikt daarvoor fijnen, niet te zwaren grond, die goed vochtig

gehouden moet worden. De doosvruchten bevatten gewoonlijk

vele, dikwijls zeer kleine zaden, die voorzien zijn van vliezige

vleugels of van eene haarkroon ;
door de groote lichtheid worden

zij gemakkelijk door den wind verspreid. Voor het uitzaaien

van deze zijn wat meer voorzorgen noodig
;
men gebruikt potten,

die voor een goed deel met scherven worden gevuld, daarop legt

men een laagje zaagsel of fijn zand en strooit vervolgens de zaden

erop uit, welke volstrekt niet bedekt mogen worden. Om eene

meer gelijkmatige vochtigheid te verkrijgen bedekt men de potten

met eene glasruit; het spreekt dus van zelf, dat zij niet tot aan den

rand gevuld mogen worden ; met gieten zij men zeer voorzichtig

om de zaden niet weg te spoelen. Zoodia men de plantjes kan

aanvatten, verplant men ze in dergelijke potten, doch gebruikt

in plaats van zaagsel of zand, het reeds genoemde aardmengsel,

dat echter vooraf gezeefd moet worden. Natuurlijk vereischen

de jonge plantjes veel zorg en voorzichtigheid ; vooral moet in

het begin het mos goed van de potten worden gehouden, daar de

plantjes licht daardoor bedekt worden en verstikken. Xa
een paar maanden zijn de grootste zorgen achter den rug en

ontwikkelen zij zich meestal geregeld.

Om eenig denkbeeld te geven van den rijkdom van fraaie
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soorten wil ik eenige der meest aanbevelenswjtardige opnoemen.

Tot de geslachten met de sierlijkste bloeiwijzen behoort zeker

dat der BiUberf/ia's
;
jammer dat de bloeitijd slechts enkele dagen

dnurt. De meeste soorten komen daarin met elkaar overeen, dat

elke scheut slechts weinige bladeren telt, die dikwijls zeer stijf

zijn en elkaar met de randen voor een goed deel omsluiten,

waardoor een soort koker gevormd wordt, waarin veel water

blijft staan. Dikwijls zijn zij, vooral aan de achterzijde, met meer

of minder duidelijke, witte dwarsbanden geteekend, bestaande

uit kleine scimbjes, die bij de BromeUaceeën algemeen in plaats

van haren voorkomen. Eene der eenvoudigste soorten is wel

B. nutans] de bladeren zijn stijf en grasachtig; de armbloemige

bloeiwijze is aan den top overhangend en draagt eenige smalle,

rosé schutbladeren ; de kelk is, zooals bij de meeste tot deze

familie behoorende planten, weinig in het oogvallend, de veel

langere kroonbladeren zijn naar achter omgebogen, in het

midden lichtgroen met donkerblauwen rand. Zij vormt spoedig

bossige, dikwijls bloeiende planten. 5. amo^^ia heeft veel breeder

bladeren ; de bloeiwijze is vertakt rechtopstaand, en draagt groote,

donkerrose schutbladeren; de bloemen zijn op dezelfde wijze

gevormd en geteekend als bij de vorige soort, doch het blauw

is lichter.

Er zijn verscheiden soorten, die met de genoemde veel

overeenkomst hebben, docli verschillen in grootte en tint der

bladeren en bloemtrossen, o.a. B. zebrina^ B. v'tridiflora^ B.

pallescens^ enz. B. pyramidalifi^ B. Croyana en B. thi/rsoidea

zijn verwante soorten met stevigen, rechtopstaanden bloem-

stengel, met helderrose schutbladeren en schitterend paarsroode

bloemen, die dicht bij elkaar staan. In tegenstelling met de

vorige zijn de bracteeën bij B. Lihoninna zeer klein; de kelk

is oranjerood, de bloemkroon zeer donkerblauw. Het is geen

effect makende plant.

Door de duurzaamheid der vleezige, ovale, helderrood gekleurde

kelken zijn do LamjJi'ococcus-soorten, hoewel de lichtpaarse

bloemkroon spoedig verwelkt, geruimen tijd met haar pluim-

vormige bloeiwijzen getooid. Het meest bekend is L. fuJgens^
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met meelachtig bepoederde en daardoor grijsgroene bladeren

;

bij de variëteit dkcolor zijn de bladeren aan de achterzijde

violet. L. WeUhachi heeft smallere, kale bladeren en goed

ontwikkelde bracteeën, wat bij L. fidgeHs niet het geval is.

Tot de eigenaardigste soorten behooren de NidulariumSé

Gedurende den bloei zijn de bladeren vlak uitgespreid, waar-

door de planten veel breeder dan hoog zijn ; in het midden

vertoont zich de in elkaar gedrongen, niet of zeer kort gesteelde,

door bladachtige, dikwijls schoon gekleurde bracteëen omgeven

bloeiwijze, die lang duurt. Het geheel maakt den indruk van

een nest; van daar dan ook Aa n-A-Am {nidm ^= i\q%Ï). N.fulgens

is een der fraaiste soorten ; de bladeren zijn lichtgroen met

donkerder vlekken, de bracteeën schitterend rood en de bloemen

lichtpaars. N. purpufeuni heeft zeer mooie, donker violetbruine

bladeren. Bij N. ((mazoiiicnm zijn zij aan de bovenzijde groen,

onder roodbruin; de bracteeën zijn geelbruin, de bloemen wit.

^Y. specfabih beveelt zich aan door de in een helder rooskleurigen

top eindigende bladeren, die boven groen, onder bruinachtig

met doffe witte, uit kleine schubjes bestaande, dwarsbanden, zijn.

De gedrongen bloeiwijze hebbeu de Ci-ijpfaiithus-sooYtenmet de

N'idular'mm.'^ gemeen; bij de eerste zijn evenwel de scliutbladeren

nooit anders gekleurd dan de loofbladeren. Het zijn kleine

planten, met meestal mooi geteekende bladeren en witte bloemen.

Zoo zijn de bladeren van 6'. ,<o>/r/^y/.s- voorzien van onregelmatige,

wit- of geelachtige dwarsbaudeu op een groenbruinen ondergrond

;

bij de variëteit viride is de grondkleur lichtgroen, bij de variëteit

fuMUS donker roodbruin ; de achterzijde der bladeren is geheel

met witachtige schubjes bedekt. C. hivittatus is geheel rood-

achtig getint; de hoofdkleur der bladeren is groen mot twee

breede, overlangsche, geelwitte str(;])cn. C. Beucl'eyi heeft

civormig-langwerpige, gesteelde, witachtig, lichtrood en groen

gemarmerde bladeren.

Hebben alle tot nog toe genoemde soorten min of meer

stekelig gerande bladeren, bij de volgende is dat niet zoo.

De geslachten TiUandsia en Vrkf^ea zijn na aan elkaar ver-

want en vooral het laatste telt vele schoone soorten, Tot het
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eerste behooren T. Limhui met groote, blauwe bloemen en

T. amoeua met roodc bractcoön on lichtblauwe bloemen. We-

gens de afwijkende groeiwijs vermeld ik nog T. nsneoides met

talrijke draadvormigc, lange, afhangende stengeltjes, die van

afstand tot afstand kleine, smalle, grijsviltige bladeren dragen.

Vric^ea sp(en(feHt< heeft dof donkergroene, met zwartbruine

dwarsbanden geteekende bladeren ; de bloeiwijze is eene lange

aar, gevormd uit talrijke, in twee rijen geplaatste, elkaar dak-

pansgewijs bedekkende scliutbladcren, van oene schitterend oran-

jeroode kleur; do gele bloempjes komen slechts even daar-

tusschen te voorschijn. De bloei dezer fraaie plaut duurt zeer

lang.

V. ps'ittac'nin^ V. brach(/stac/i[/s^ V. Iiicurvafa, V. BarlUetu

zijn kleine soorten met lichtgroene bladeren en mooie, rood

en groen of geel gekleurde bracteeën. V. tessellata heeft blauw-

groene bladeren met dicht bij elkaar geplaatste, overlangsche

en dwarsche, donkergroene lijnen. V. fenestniUs komt eenigszins

met de vorige soort overeen, doch heeft minder stijve bladeren,

die bovendien den blauwachtigen tint missen. Zeer fraai is

V. hierofjii/phica, die een doorsnede verkrijgt van 1— l^/gM.

De grondkleur der bladeren is geelgroen met dwarsbanden, welke

samengesteld zjjn uit dicht en onregelmatig geplaatste, zwart-

bruine streepjes.

Bij de drie laatstgenoemde, bontbladerige soorten speelt de

groene kleur in de bloeiwijzen eene hoofdrol, zoodat die weinig

tot de schoonlieid der planten bijdragen. V. Malzinei gelijkt,

wat de kleur der bladeren betreft op Nidulariu)n amazonicuDi',

de bloeiwjjze draagt helder bruinroode bracteeën en witte bloe-

men. Een reus onder de Bromellaceeën is V, regina] haar

bladeren worden meer dan 1 ^/^ M. lang, terwijl de bloemstengel

eene hoogte van 2—3 M. bereikt.

Tot de mooiste soorten behoort Massangea musaica met

prachtig gekleurde bladeren, roodc bracteeën, gelen kelk en witte

bloemkroon.

De Caraguatii's hebben smalle bladeren, welke dikwijls fijn,

overlangs gestreept zijn; de ineengedrongen bloeiwijzen zijn
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lang of kort gesteeld en dragen meestal bladachtige, helder-

roode schutbladeren, o. a. C Jhuiulata en hare variëteit

cardinalis^ C. sangulnea. Bij C. Zahnii zijn de bracteeën geel.

Te vermelden over blijven nu nog eenige soorten van het

geslacht Pitcairnia. Van de grootere soorten welke zich ook

zeer gemakkelijk in grootc potten laten kweeken, werden

er reeds enkele genoemd in mijn artikel over bloemperken

(Teijsmannia, III, afl. 11/12, blz. 770). Tot de kleinere

soorten behoort P. Andreana met lange, slappe, sterk

gegolfde bladeren; de bloemsteel wordt ongeveer 2 d. M.

hoog en draagt vrij groote bloemen, wier kroon aan den

voet helder oranje, aan den top geel gekleurd is. Aangezien

de bladeren aan alle zijden langs den pot afhangen, doet men

goed dezen op een standaardje te plaatsen. P. (Pepinla)

aphphoidrarflora heeft opstaande, dicht l)ebladerde stengels; de

bladeren zijn smal, vrij kort, aan de bovenzijde donkergroen,

van onderen wit beschubd ; de dicht bij elkaar staande bloe-

men zijn helderrood; 1^. )niiscosa is eene kleine, grasachtige

plant met roode bloempjes.

J. J. Smith Jr.



DE BETEEKEXIS VAX DE OXTDEKKIXG VAX AMERIKA
VOOR OXZE KENNIS DRH ARTSENIJGEWASSEX.

De viering van het 4« eeuwfeest der ontdekking van Amerika

in het vorige jaar heeft aanleiding gegeven tot het verschijnen

van een boekje, dat onderstaanden titel voert en vraaruit menige

interessante bijzonderheid te leercu valt.

Het is bekend, hoe Columbus geleefd heeft en gestorven is in

de overtuiging, dat hij de Oostkust van Azië bereikt had. In deze

overtuiging werd hij o. a. gesterkt door het feit, dat hij vele gouden

sieraden bij de inboorlingen vond, wat hem het fabelachtige Cipangu

(Japan) herinnerde, van welks koning men zeide, dat hij in een met

goud bedekt paleis woonde. Maar ook uit den plantengroei zochten

Columbus en zijne reisgenooten de identiteit van het ontdekte land

met Azië te bewijzen. Van vele producten, die in Europa nog

slechts in geringe hoeveelheid aangevoerd waren en daarom eene

hooge waarde bezaten, meenden zij de stamplanten gevonden te

hebben ; vaak ten onrechte echter, want de eenmaal opgevatte dwaling

deed hen meer waarde hechten aan geringe punten van overeen-

komst dan aan in het oog vallende verschillen. Zoo werden b. v.

Sassafras, Canella alha en nog eeuige andere planten voor identisch

of verwant met kaneel verklaard. Ca[js irut» zocht men met peper

overeen te brengen, enz.

Intussehen zonden vele reizigers, die Amerika bezochten, exem-

plaren van de gevonden producten of beschrijvingen daarvan

naar Europa. Onder degenen, die zich in dit opzicht bijzonder

verdienstelijk maakten, behooren in de eerste plaats genoemd te

worden

:

Gonzalo Fernandez de üviedo y Valdez, die van 1514—1525 de

goudsmelter ijen op het vaste land van Amerika beheerde en van

1514— 1556 twaalf malen den oceaan overstak.

Francisco Hernandez di Toledo, een arts, die van 1571— 1577,

op bevel van Philips II, onderzoekingstochten deed in Mexiko.
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Girolarao Benzani uit Milaan, die van 1541— 1556 in Centraal-

Amerilia reisde.

In Europa werden de ontvangen gegevens met zorg verzameld;

vooral Nieolas Monardes uit Sevilla, gestorven + 1578, legde

zich hierop toe. Voorts geeft de botanicus Clusius in het begin

der 17^ eeuw zoowel in zijne eigene geschriften als in aanmer-

kingen bij zijne uitgave van Monardes' arbeid talrijke mededee-

lingen omtrent Amerikaansche geneesmiddelen.

Reeds spoedig trachtte men voortbrengselen van Amerika in

de oude wereld te kweeken en voor sommige gewassen werd deze

cultuur zóó belangrijk, dat men later de oorspronkelijke afkomst

uit Amerika geheel uit het oog verloor. Maïs, spaansche peper

en ananas zijn bekende voorbeelden hiervan.

Dat do ontdekking van Amerika ook op de vermeerdering van

het aantal in Europa gebruikelijke //euee.s'//«V^/e/cm van overwegenden

iuvloed is geweest, is bekend genoeg : men dcnke slechts aan

coca, kina, ipecacuanha, jalappe, enz. Een feit is het, dat van

de na 14t)2 nieuw in gebruik gekomen geneesmiddelen, Amerika

het grootste aantal en daaronder zeker de belangrijkste,

geleverd heeft.

Het gebruik van vele planten hebben de Spanjaarden zonder

twijfel van de inboorlingen geleerd. De volken toch, met welke

zij in aanraking kwamen, konden volstrekt niet alle met den naam

van „wilden" bestempeld worden ; integendeel hebben de Span-

jaarden in Centraal-A merika eene beschaving vernietigd, wier

geringe overblijfselen er op wijzen, dat de bewoners nauwkeurig

acht gaven op de inheemsche plantenwereld en een open oog hadden

voor hare schoonheden. Zoo liet Nczahualeoyotl, koning van Tezcuco,

een halve eeuw vóór de komst der Spanjaarden afbeeldingen maken

van belangrijke voorwerpen uit de natuurlijke historie. In Huax-

tepec, Chapultepec en Iztalapan had Montezuma tuinen laten

aanleggen, waarin hij die planten van zijn rijk verzamelde, welke

om de eene of andere reden de opmerkzaamheid verdienden. Francisco

TIernandez hooft deze tuinen nog gezien en volgens Alexander von

Iluinholdt waren er zelfs in deze eeuw nog sporen van over.

De producten dor nieuwe wereld, die nog in do 15^ eeuw

vermeld zijn en l«ter in de geneeskunde eene meer of minder
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belangrijke rol gespeeld hebbon zijn tabal-, cacao, capsicum, giiajakhout

en misschien copaicahohem • de meeste nieuwe stoffen traden echter

in Europa eerst op na de verovering van Mexico door Cortez en

van Peru door de Pizarro's.

Na eene inleiding, waarvan de hoofdpunten in hot bovenstaande

zijn aangegeven, bespreekt de schrijver de afzonderlijke artikelen

en wel in de eerste plaats de zooeven genoemde, dus diegene,

welke reeds in de 15*' eeuw bekend werden.

Aangaande tabak herinnert hij, dat de inboorlingen van Amerika

deze niet alleen rookten, maar ook, met kalk gemengd, kauwden,

met de bedoeling het gevoel van honger en dorst daardoor te

bestrijden. Dit gebruik wordt o.a. door Amerigo Vespucci vermeld,

en men zou in verzoeking komen hier aan coca en niet aan tabak

te denken, wanneer niet Vespucci hetzelfde vermeldde voor een van

de W. I. eilanden, waar coca nooit is aangetroffen. (Demogelijkheid

is intusschen niet uitgesloten, dat de cultuur van coca hier vroeger

bestond, evenals in andere deelen van Amerika, waar zij tegenwoor-

dig niet gevonden wordt. Ref.).

Als geneesmiddel werd tabak door de Indianen op wonden gelegd
;

vooral deze toepassing schijnt de snelle verbreiding in Europa in

de hand gewerkt te hebben. Dat men veel waarde hechtte aan

deze behandeling, blijkt uit de namen „herba sancta", „sana sancta"

„panacea", waaronder men in de 16® eeuw tabak als wondkruid

verkocht.

De bereiding van een drank uit crtcao-zaden was in Mexiko,

dat nog tegenwoordig een uitstekend product levert, reeds ten tijde

van Columbus bekend; onder de gebruikelijke bijmengselen, die

Hernandez e.a. noemen, komt o.a. vanille voor, doch ook capskuin
;

het laatstgenoemde ingrediënt, dat wij tegenwoordig liever zouden

missen, schijnt ook in Europa een tijd lang gediend te hebben om
chocolade smakelijk te maken.

In de geneeskunde heeft cacao wel is waar nooit eene belangrijke

plaats ingenomen, maar toch is de invoering van zijn gebruik door

de apotheken aanmerkelijk bevorderd. De bereiding van het poeder

had oorspronkelijk plaats in het vaderland der plant; het maken

van betere praeparaten in Europa, en daarmede het algemeen

worden van het verbruik is eerst van betrekkelijk late dagteekening.

In tegenstelling met de tot nog toe behandelde producten heeft
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het ffuajak-hout of pol-hout (van de Z>/gophijUee, Guajactim officinale,

ook wel van G. sanctum)^ zijne vermaardheid bijna uitsluitend te

danken gehad aan de uitstekende eigenschappen, die men het in

de geneeskunde toekende. De Indianen gebruikten dit hout tegen

huidziekten, wier verschijnselen overeenkomst met die van syphilis

vertoonden, en hieraan is het toe te schrijven, dat het reeds in het

begin der 16^ eeuw in Europa algemeen aanwending vond ter

bestrijding van genoemde ziekte. Het handhaafde zijn grooten roem

ongeveer eene eeuw om daarna voornamelijk door rad. .sarsaparlllae

verdrongen te Avorden.

Ook de technische aanwending van guajakhout, voor draaiers-

werk, waarvoor zijn buitengewone hardheid het bijzonder geschikt

maakt, is van vroegen datum.

Capsicum. Onder de voortbrengselen, die de ontdekkers van

Amerika ijverig zochten tot staving van hunne meening, dat zij in

Azië aangeland waren, behoort in de eerste plaats de peper. Werkelijk

werden Pipeniceeën gevonden en zijn er feiten, die l)ewijzen, dat

de vruchten van deze planten bij de inboorlingen in gebruik waren

(in prae-Columbische graven heeft men Fiperareeëii.-\v\iQ\\{en aange-

troffen) : van veel grooter beteekenis echter was de ontdekking van

een ander product, dat in scherpe eigenschappen den peper verre

overtreft, n 1. de bessen van Capsioini-^oovÏQn. Uit de vroegste

berichten blijkt, dat deze in verschillende vormen bij de bewoners

van Amerika in gebruik waren tot het aanzetten van spijzen.

Fr. von Hellwald verhaalt in zijn „Kulturgeschichte", dat ze ook in

eene soort van godsoordeel dienst deden om over schuld of onschuld

der aangeklaagden te belissen.

Geen Amerikaansche plant, behalve mais, heeft zich zoo snel

over de oude wereld verspreid als die „spaansche peper"; onze

toenmalige voorouders hielden van scherpe spijzen en dien ten gevolge

werd eene plant, die zoo iiitnemond materiaal voor dit doel leverde

en die men ook in Europa kweeken kon, spoedig bekend. Zóó

spoedig, dat men eerst in den laatsten tijd met vrij groote zeker-

heid heeft uitgemaakt, dat het geslacht Capsiciiin oorspronkelijk in

Amerika thuis behoort, en niet in O.-Indië, waar de cultuur weldra

in het groot gedreven werd.

Omtrent hrazilie- of fernauihitc-hoitt., afkomstig van Caesalpinia-

soorten, zij hier, ofschoon het niet officineel is, toch evenverraeld,

dat dit product niet zijn naam ontleent aan het rijk Bra-
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zilië, maar omgekeerd dat het hout zijn naarn gegeven heeft aan dit

land, waar het in het begin den 16*^ eeuw in groote hoeveelheid

door Fransche zeevaarders werd aangetroffen. Den naam hresillum

vindt men reeds veel vroeger in Latijnsche vertalingen van Arabische

schrijvers; hij wordt hier gegeven aan het uit Indië afkomstige

hout van Caeselpinia Sappan en is later toegepast op dat van de

verwante soorten, uit Amerika aangevoerd.

De door llartwich verder besproken geneesmiddelen zijn in Europa

eerst in de 16^ eeuw bekend geworden.

Coca wordt wel is waar reeds in 1499 door den geestelijke Thomas

Ortiz vermeld als voorkomende aan de kust van Cumana, doch

nauwkeuriger berichten kreeg men eerst ten gevolge van de ver-

overing van Peru in 1532. Hier was het kauwen van cocabladeren,

met kalk gemengd, zeer algemeen, zóó zelfs, dat men van de goden-

beelden steeds één wang met coca gevuld hield. De Spanjaarden,

die eerst poogden het gebruik van dit genotmiddel, een hcidensch

gebruik in hunne oogen, uit te roeien, bemerkten weldra dat de

Indianen, als hun de coca onthouden werd, niet in staat waren

tot den zwaren arbeid, dien men van hen vorderde. Het coca-

kauwen bleef dan ook in zwang.

In Europa hebben de coca-plant en het daaruit in 1860 door

Niemann en Lossen bereide alkaloid cocaïne eerst in den laatsten

tijd de plaats in de geneeskunde veroverd, die hun toekomt.

Bij Jalappe deelt de schijver mede, dat reeds do eerste bezoekers

van Amerika verschillende wortels, die zij daar in gebruik vonden,

voor verwanten van rhabarber gehouden hebben, dat één daarvan,

de Mechoaraniia-wortGl, ynn Ipomoea Jalapa Piosh, inde 16'^ en 17''

eeuw eene vrij belangrijke plaats innam om daarna langzamerhand

verdrongen te worden door de veel werkzamere echte jalappe, van

Ipomoea purga Hayne.

Perubalsem was reeds vóór de komst der Spanjaarden bij de

inboorlingen zeer in aanzien en moest door hen als schatting aan de

hoofden opgebracht worden. Voor het verzamelen van den balsem tot

dit doel bediende men zich van eene bijzondere soort van potten, van

welke men nog tegenwoordig exemplaren vindt in de ruïnen in

Centraal-Amerika. Aanvankelijk werden in Europa hooge prijzen

voor den balsem besteed : in Rome 100 dukaten, in Spanje 20

dukaten voor één ons; de waarde daalde echter spoedig zeer laag.

Voorts worden nog bijzonderheden vermeld aangaande Orleaii
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Copalva- en TolK-habeni, Sassafras, Sa rsapa rille, Vayiille, Semina

Sahadillae en Ipecannni/ia, waarnaar hier slechts verwezen zij.

De bedoeling van het boekje is alleen de bespreking van de

tot 1600 uit Amerika ingevoerde, voor do geneeskunde gewichtige,

producten. Dat de nieuwe wereld ook later in dit opzicht veel goeds

heeft geleverd, de kina o. a., behoeft wel niet gereleveerd te worden.

(Dr. C. Hartwich, Die Bedeutiny der Entdi'cki(ng

von Amerika filr die Droyenkunde, 1892). h.

OUVIRANDRA FENESTRALIS.

Van de onder water groeiende planten, die in cultuur zijn, is

bovengenoemde ongetwijfeld do schoonste. Bij planten in norma-

len toestand zijn de bladeren zoo geheel anders dan men ze gewoon

is te zien, dat iemand die eens zulk eene plant gezien heeft, haar

niet licht weer vergeet. De bladeren gelijken op een netwerk ; het

is alsof het bladmoes er uit verdwenen is en het sterkere weefsel

is overgebleven, de openingen in de bladeren zijn buitengewoon

talrijk en zeer regelmatig van vorm. De plant komt in het wild

voor in Madagascar, liefst in stroomend water.

In een pot zooals die voor waterplanten in gebruik is, of in eene

kuip kan de plant goed gekweekt worden, indien er slechts voor

gezorgd wordt dat het water zuiver is en er eenige beweging in

is. De pot moet minstens 2 Va "vt. in diameter en l'/^ vt. diep

zijn, het water moet zacht zijn ; waar dat niet het geval is, doet

men goed regenwater te gebruiken. Eenige voeten boven de plant

moet een watervaatje geplaatst worden, waarin een kraantje of

pijpje, waaruit het water langzamerhand, b.v. 40 a 50 droppels in

de minuut, in den pot met de Oncirandra loopt. Verder doet een

paar maal daags eene flinke begieting met frisch water goed.

Een groot gevaar voor het leven der plant zijn de wieren, die

gaarne op de bladeren groeien, en als deze lastige AAaterplantjes

er - niet van verwijderd gehouden worden, sterft de plant spoedig;

door do bovengenoemde, aanhoudende verversching van het water

en door het nu en dan voorzichtig afborstelen der bladeren wordt

dit euvel echter bestreden.

Er is eene variëteit van O. fejiestralis, die voor de cultuur wel,

zoo geschikt is, zij is bekend onder don naam van O. f. mir. relusa,

de moederplant bloeit en draagt in cultuur ook vruchten, terwijl de

variëteit het nooit zoover brenj^t.
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Tn haar Taderland draagt de plant den inlandschen naam Ouvïran-

clrana-, de meelachtige, dikke wortels worden gekookt gegeten.

{Gardenet's' Chronidc N°. 810, Vol XII). w.

SPIJKERS IN VRUCHTBOOMEN.

Xaar het schijnt wordt in Amerika nog al eens gebruik gemaakt

van het slaan van verroeste spijkers in de stammen van boomen,

ten einde die tegen ziekten te beschermen. Dit is het geval bij

pere- en ook bij perzikboomeu. Een geval wordt daarbij vermeld,

waarbij in oen perzikboomgaard alle boomen geheel gedood w^aren

tengevolge van keverlarven, die in het hout leefden, met uitzondering

slechts van een drietal, dat buitengewoon uitstekend stond. De

eenige bekende oorzaak voor dit verschil waren de spijkers, die de

eigenaar in die drie boomen geslagen had om zoo het hout te

bewaren. De proef was dus geheel gelukt.

Een „chemical writer" verklaarde dit als volgt: „De oxydatie

van ijzer door het sap der plant doet ammoniak ontstaan, dat met

het opstijgend sap in elk deel van het blad zal doordringen in zulk

eene dosis, dat insecten daar niet tegen kunnen". Deze schrijver

beveelt daarom aan in eiken stam een half dozijn spijkers te slaan!

Of het middel goed, en de verklaring juist is moet echter nog

nader aangetoond worden (Ref.)

{Florida Agriculturist^ in The Trap.

Anjkidt. Vol. 12, No. 6). j.

DE ROZENBOORWESP, MONODAPHNUS BIPUNCTATUS.

In het onderstaande tijdschrift komt van den heer Herroann

Welcker, Professor in de Anatomie te Halle, een opstel voor over

eene ziekte iu de rozen door een z.g. boorwesp veroorzaakt. De la»ve

van MonodaphnKS hlpunctaUiS boort zich in de jonge rozentakjes

en holt ze vervolgens uit, met het resultaat dat de boveneinden

dier takjes zwart worden en verwelken. De op deze wijze veroor-

zaakte schade hindert iu groote rozentuinen of bij krachtige exem-

plaren met veel takken uiet zooveel, bij kleine plantjes echter met

weinig takken, b.v. bij nieuw^ ingevoerde soorten, kan het nog al

hinderlijk zijn.
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Dv? rozenboorwesp, (niet te vervrarren met de rozenbladwösp,

waarvan de larven ook groote schade aan de rozen veroorzaken

;

zij boren zich echter niet in, maar leven op de bladeren en vreten

ze tot op de nerf af) verschijnt in Europa einde April of Mei

meestal in groeten getale. Hoewel de oorzaak van het kwaad

genoeg bekend is, schijnt er toch verschil van meening te bestaan

omtrent de plaats waar de wijfje.^ van de boorwesp hare eitjes

leggen en omtrent den weg, welke de uit de eitjes ontstane larven

volgen om in het hart van de takjes door te dringen.

Prof. Welcker zegt op grond van veeljarige ondervinding tot

de overtuiging te zijn gekomen, dat MonodaphiiKs hare eitjes drukt

in de opperhuid der bovenzijde van den voet der bladstelen, tusschen

do blad vleugels. IIjj had namelijk opgemerkt dat zoowel bij

wilde als bij veredelde rozen op de hierboven beschreven plaats der

bladstelen, dikwijls kleine, ronde verhevenheden, pokachtige uitwasjes

of galletjes van ongeveer 3 niM. middellijn voorkwamen. In den

regel treft men slechts één galletje op een bladsteel aan, somtijds

ook wel twee, welke dan op eenigen afstand boven elkander zijn

gezeten. Niet zelden gebeurt het, dat op twee of meer bladstelen

van dezelfde spruit zulke galletjes te vinden zijn.

Elk van die galletjes duidt de plaats aan, waar eene wesp in

de maand Mei of Juni met haar legboor een eitje in de opperhuid

heeft gedrukt. Als gevolg van het inbrengen van het eitje ontwik-

kelt zich onder de opperhuid een week parenchymweefsel, dat de

verhevenheid of het galletje doet ontstaan en te midden waarvan

het kleine, ronde, helder gekleurde eitje zich bevindt.

Na verloop van eenige dagen komt uit het eitje de larve te

voorschijn, welke dan door het gewelfde boven vlak van het galletje

naar buiten treedt; na door de larve verlaten te zijn, droogt het

geopende galletje uit en krijgt een bruinachtig, dor aanzien.

Of de larve in het begin van haar bestaan, alvorens het galletje

te verlaten, zich al of niet voedt met het weeke parenchymweefsel,

dat het eitje omringt, hieromtrent moet Welcker het antwoord

schuldig blijven.

Na het verlaten van het galletje, kruipt do larve naar boven en begint

zich terstond in to boren en wel aan don voet, meestal van den

eersten, doch ook wel van den 2''" of S""" doorn van onderen afgerekend.

Door het ])ijten van een schuin naar boven gericht kanaaltje,

aanvangende in het onderste gedeelte van den nog geheel weeken
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doorn, komt de larre in het hart van het stengeltjo en vreet,

zich verder naar boven bewegende, het merg daarvan over

zekere, circa 15 mM., lengte op, ten gevolge waarvan het spruitje

verdort. Tot vollen wasdom gekomen, verlaat de larve door eene

zijdelingsclie opening hot stengeltje, om zi(;h daarna in don grond

te verpoppen.

Dikwijls gebeurt het, dat men op de bladstelen van rozen wel

geopende, dat is door de larven verlaten galletjes aantreft, maar

de larven zelven nergens kan vinden, noch op, noch in de spruitjes.

De reden daarvan moet eenvoudig gezocht worden in het, in den

strijd des levens te gronde gegaan zijn van de jonge larven, kort

nadat zij hare eerste woonplaats hadden verlaten.

In verband met de door hem gedane waarnemingen, vermeent

Welcker dan ook, dat het middel om de rozenboorwesp te bestrijden

uiterst eenvoudig is. Men behoeft daartoe slechts de eitjes, die als

men maar weet waar die te zoeken, dadelijk in het oog vallen, te

vernietigen; zulks kan gemakkelijk geschieden door elk galletje

voorzichtig met den nagel weg te krabben, zonder dat hot spruitje

daaronder behoeft te lijden. Zelfs als men de larve, kox't nadat zij

zich heeft ingeboord, voorzichtig met een insectennaald verwijdert,

blijft het jonge takje behouden.

Welcker, zelf een groot liefhebber van rozen, deelt nog mede,

dat hij jaren achtereen de jonge spruitjes van zijne nieuw geocu-

leerde rozen op het aanwezig zijn van galletjes op de bladstelen

onderzocht, en waar hij ze vond wegkrabde, met het gelukkige

gevolg, dat er bij hem hoogst zelden jonge takjes verloren

gingen.

Het gewone middel, dat aangegeven wordt om den rozenboorder

te bestrijden, bestaat daarin dat men in den vroegen morgen en bij

ruw weer (bij ruw weder houden de wespen zich nl. schuil)

de rozenstruiken afschudt en de insecten in een soort van net

opvangt, om ze daarna te dooden. Daargelaten het meer of minder

doeltreftende van dit middel om de boorwespen te verdelgen, blijven

toch in elk geval de reeds aanwezige eitjes bestaan.

De meening van Welcker nopens de wijze, waarop de larven van

Monodapltnus in de jonge rozenstengels komen, strookt niet, zooals

hij zelf opmerkt, met het daaromtrent bestaand gevoelen van verschil-

lende entomologen. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat de

boorwesp hare eitjes legt in het fijne topeinde van de jonge sprui-
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tjes, eu dat de larven aldaar binnendringende, het liart van het

scengeltje van boven naar beae.len, en niet zoaals Welcker zegt,

van onderen naar boven doorboren. Hij noemt als schrijvers,

die zijne meening niet zijn toegedaan: Prof. Taschenberg, Th.

Xietze, en verder Dr. von Schlechtendal, een specialiteit op

het gebied van schadelijke insecten, die verklaarde, dat het mede-

gedeelde door Prof. Welcker voor hem geheel nieuw en zoo hij

meende, ook nergens bekend was.

(Gartcnfiora, Heff 19, 1892). w.

DE MELOENPEER.

„Er is geen vrucht tusschen de keerkringen, die zoo snel den

dorst lescht als de Pepino of Meloenpeer. Als zij goed gekweekt

is bevat zij behalve suiker een buitengewoon verfrisschend en

karakteristiek zuur. Een enkele rijpe Pepino stilt den dorst voor

vele uren zelfs in het heetste weder. Bij te groote hitte gekweekt

mist de vrucht dit zuur, of is het sterk verminderd en de Pepino

wordt smakeloos; zij gelijkt dan op een slechten Muskusmeloen".

Aldus leest men in „The American Orchard and Garden" aangehaald

in „The Gardeners Chronicle" van 1888. Reeds in 1714 werd dezelfde

vrucht door Feuillée beschreven als in smaak gelijkend op een gewonen

meloen. De vrucht, waarvan hier sprake is, is die van Solanum

inuriratHm en behoort thuis in Peru. Zij is eivormig en gelijkt

in grootte en bouw op een papaia. De plant heeft een hout-

achtigen stengel en vormt een kleinen heester; in Amerika

wordt zij „vine" genoemd en zal dus waarschijnlijk eene zwakke

klimplant zijn. In Kew, waar de plant onder glas gekweekt

is, bleek de vrucht de bovengenoemde goede eigenschappen te

missen : zij was smakeloos en als tafelvrucht ongenietbaar. Misschien

zal zij onder gelijke voorwaarden als haar familieverwante, de

Ci/phonundra hetaced, boonitomaat (op Java ferron hlanda genoemd,

Ref.), nl. in oen subtropisch klimaat of in tropische bergstreken

waarde blijken te bezitten.

{Knv Bulletin, Jan. 1893). v.
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WORTELSYSTEEM VAN DEN GROVEN DEN.

De heer Schwarz onderzocht de grootte van het wortelsysteem

Tan den groven den {Pinus silvestris^ L.) in het 1« levensjaar.

Hij vond daarl)ij o.a. het volgende : door cultuur van dennen-

zaaiplanten in potten met uitgegloeid zand, welke gedrenkt waren

met voedingsoplossingen van verschillende sterkte, bleek, dat de

grootte van het wortelsysteem afnam naarmate de concentratie

der oplossingen grooter werd, iets wat door anderen reeds voor

vele andere planten gevonden werd. De belemmerde groei der

wortels in te sterk geconcentreerde zoutoplossingen schrijft S. aan

den verminderden turgor toe.

In zand met zeer verdunde oplossingen van voedingszouten

gedrenkt, bleek het gewicht der bovenaardsche deelen het gewicht

der wortels te overtreffen ; terwijl het gewicht van het wortel-

systeem slechts één vijfde bedroeg van het gewicht der boven-

aardsche deelen, wanneer de concentratie aanzienlijk was.

De totale lengte der wortels van een denneboom, welke op eene

opene, onbeschaduwde standplaats stond, was 7^ maal grooter dan

van een even groeten denneboom op eene sterk beschaduwde

standplaats.

{Zeitschr. Forst- u. Jagd-Wesen, Jan. 1892 in

Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. II, 5. 1892.) - k.

NIEUWE PLANTEN VAN PENANG.

Het eiland Penang is bij ons genoeg bekend, nog onlangs werd

in Teysmannia (IV, 2, p. 121) van den goed aangelegden Botanischen

tuin aldaar eene korte beschrijving gegeven. De curator van

genoemden tuin, de heer Curtis, is een ijverig man die voortdurend

fraaie en interessante planten naar Engeland zendt.

Onder de in het vorige jaar naar Kew gezonden planten komen

eenige interessante nieuwigheden voor, in de eerste plaats eene

Orchidee, die door Brown benoemd is als Hahenaria carnea N. E.

Br., n. sp.', het is vooral de fraaie rosé kleur, die bij de Orchideeën

niet dikwijls voorkomt, die haar eene buitengewone waarde doet

verkrijgen.

Nog eene interessante klimster is Stemona Cuvtisii, met roode, circai

IV IG
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2V'2 f^^- lange bloemen, zij behoort tot de met Dioscorea nauw
verwante Boxhurghiaceeën.

Ook in onze Buitenzittingen komen nog tal van fraaie nieuwe

planten voor. Sedert 's Lands Plantentuin echter geen ambtenaar

meer heeft, die speciaal met het doen van reizen, zooals wijlen

Teysmann, belast is, gaan de meeste nieuwigheden naar het buiten-

land vooral naar Engeland, en doet zich het merkwaardige feit

voor, dat wij om de nieuwe planten uit onzen Archipel te verkrij-

gen, ons moeten wenden naar Engeland.

(Gardeners' Chronicle, Vol. XII No. 299). w.

DE KOOLHYDRATEN VAX DEX KOFFIEBOON.

Volgens Ewell is rietsuiker het voornaamste, in water oplosbare,

koolhydraat van koffieboonen ; verder wordt er in kleiner hoe-

veelheid eene stof in gevonden die op dextrine gelijkt, en een

weinig van eene reduceerende suiker. De hoeveelheid rietsuiker

bedraagt 6.29 °Iq. Verder bevat de koffieboon nog in water onop-

losbare koolhydraten.

{Amer. Chem. Journ. 1892, 14, 2^. 473 door

Bepert. Chem. Zeit. 1892, no. 32). r.

ROBINIA NICOU EN HET WERKZAME BESTANDDEEL
ER VAN.

De beide lianen Jacquinia Annillaris en Serjania litholis hebben

de eigenschap, om, indien ze in kleine stukken gesneden met water

geschud worden, visschen te bedwelmen en zelfs te dooden. De

inwoners van Oregon gebruiken deze planten met voordeel bij het

visschen. Geoffroy zag tijdens zijn verblijf in Guyana eene andere

liaan, Bohinia Nicoii met hetzelfde doel gebruiken. De plant wordt

gekneusd en dan met water geschud dat daardoor melkachtig wordt

en verdoovend op de visschen werkt, zoodat ze naar de oppervlakte

komen.

Het werkzame bestanddeel is volgens Geofï'roy een sneeuwwit

gekristalliseerd lichaam, dat in water onoplosbaar is; visschen
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water sleclits 0,0001 % van dio stof bevat.

Bij kikvorscheu en konijnen ingespoten treedt spoedig hart-

yerlanmiing op.

{P/iann. Chim. 1892, 5« 5V/-., T. 26. p. 454

door Chem. Zeil. Rcpert. 1892, no. 32). r.

DE BESTRIJDING VAN PARASITISCHE PLANTENZIEK-
TEN ZONDER DIRECTE VERNIETIGING DER

SCHADELIJKE ORGANISMEN.

In tegenstelling met de voor de hand liggende meening, dat de

snelste en zekerste bestrijding van door parasieten veroorzaakte

plantenziekten zou bestaan in het vernietigen der parasieten, om
zoo de oorzaak der ziekte uit do wereld te helpen, hebben de vele

omvangrijke onderzoekingen van den laatsten tijd geleerd, dat door

onmiddellijke uitroeiing de eenigszins uitgebreide infectieziekten

niet kunnen worden onderdrukt. Niet alleen dat men de, meest

mikroskopisch kleine, schadelijke organismen moeilijk kan bereiken

en dat hunne verspreiding over uitgestrekte terreinen gewoonlijk

reeds heeft plaats gehad vóór dat men hun aanwezigheid heeft

opgemerkt, maar met de buitengewoon snelle vermeerdering dier

kleine wezens kunnen de maatregelen tot verdelging ook geen

gelijken tred houden. De strijd tegen de PA// //o.re/'« vooral heeft in

den laatsten tijd deze waarheid duidelijk in het licht gesteld.

Het aantal infectieziekten, dat bij onze cultuurplanten wordt

waargenomen, schijnt elk jaar te vermeerderen, waarvan het

toenemend verkeer tusschen alle streken der wereld als eene der

oorzaken raag beschouwd worden. De talrijke ziekten sedert eene

halve eeuw aan de wijnstokken in Europa opgetreden, zijn bijv.

alle uit Amerika ingevoerd.

Het zoeken naar voorbehoedmiddelen in plaats van naar directe

bestrijdingsmiddelen wordt dan nu ook hoe langer hoe meer de zorg

der belanghebbenden. Er zijn er die gedacht hebben aan eene

inenting der gezonde planten op dezelfde wijze als de pokken en

miltvuurinenting, maar het geheel anders ingerichte organisme der

planten maakt dit denkbeeld volkomen onuitvoerbaar. Toch heeft

men in Frankrijk inentingsstoffen in den handel aangeboden, (©Ten»
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als in Java antisereh-mest. Ref.) wat natuurlijk gewone kwakzal-

verij is.

Minder onuitvoerbaar is een ander denkbeeld gebleken n. 1. dit,

om door eene ratioueele cultuur het plantenlichaam zoodanig te

versterken, dat het organisme aan de parasieten weerstand bieden

kan, zoodat deze dan van zelf door gebrek aan voedsel langza-

merhand zouden uitsterven.

De Amerikaansche wijnstokken, waarmede de PlujUo.reya is binnen-

gebracht in Europa, bleken zelf gezond te blijven, terwijl overal in

het rond de inheemsche wijnstokken te gronde gingen. Een nader

onderzoek bracht aan het licht, dat de Amerikaansche druif, die tot

eene andere soort van het geslacht 17//.^ behoort dan de Europeesche,

{Vitis riparia) zoodanig gebouwd scheen te zijn, dat, al waren de

wortels met Pki/lloxera bedekt, de plant volmaakt gezond bleef.

Het naast lag nu voor de hand, de Europeesche druiven eenvoudig

uit te roeien en door Amerikaansche soorten te vervangen. De
onzekerheid of deze soorten zich overal zouden akklimatiseeren, en

vooral de slechte of althans niet gewilde smaak van den Avijn, dien

ze opleverden, maakte echter ook dit onpraktisch.

Eene oplossing der moeilijkheid heeft men eindelijk verkregen

door de met succes bekroonde pogingen om de Pluropeesche wijnstokken

op Amerikaansche stammen te enten. Wel zijn in het begin vele

proeven mislukt ; sommige ,0,ldus geënte stokken bleken geen weer-

stand te bieden, daar zij de zwakheid van het edelrijs aan den

moederstam meedeelden, andere gingen door andere redenen te

gronde. De voortgezette pogingen zijn echter met schitterend succes

bekroond en men kweekt nu op vele plaatsen in Frankrijk aldus

geënte wijnstokken, die hoewel hun levensduur korter is dan van

de oorspronkelijke edele soort, toch jaarlijks een derde hooger

opbrengst opleveren dan de niet geënte.

Xog meer succes dan de enting beloven de door Millardet genomen

kruisingsproeven.

Al spoedig bleek het dezen geleerde dat het weerstandbiedend

vermogen der Amerikaansche druiven erfelijk is on bij kruising

althans gedeeltelijk op de nakomelingen overgaat. Het kwam er

dus nu op aan om door doelmatige teeltkeus bastaarden te verkrijgen,

die in smaak de inheemsche soorten, in weerstandsvermogen de

Amerikaansche evenaarden. Tot eene zekere hoogte is men hierin ge-

slaagd en op de tentoonstelling te Parijs in 1889 waren reeds een groot
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aantal goede wijnsoorten uit deze wijn-voortbrengende bastaarden

(zoogen. pi'oducteurs directs) tentoongesteld.

Men mag dus zeggen, dat het gelukt is eene der gevaarlijkste

parasieten, waarvan de directe vernietiging door middel van

uitroeiing onmogelijk gebleken was, op indirecte wijze onschadelijk te

maken, door aan de plant zelf eigenschappen te verschaffen, die aan

de parasiet het leven onmogelijk maakten. Totdusver is dit echter

het eenige voorbeeld van dien aard. Maar dat ook bij andere

infectieziekten deze bestrijdingswijze mogelijk zal blijken, mag men

met eenigen grond verwachten. In elk geval is het doel belangrijk

genoeg om uitgebreide proefnemingen in die richting te rechtvaar-

digen.

(P. Esset'. Samml. cjemeino. Vortrage^ Ser. VII Heft. 151

;

Ref. Belh. Bot. C, 92 p. 57). v.

HIBISCUS MUTABILIS FL. PL.

De bij ons zoo bekende bloemheester, die den inlandschen naam

van waroe-landak draagt, wordt in Spanje ouder de fraaiste

bloemheesters gerekend. Het is vooral in den herfst, dat hij

zich daar het schoonste tooit. Het fraaist is de heester als hij volop

in bloei staat, dan vindt men er de bloemen in verschillende

stadiën van ontwikkeling aan, die vreemd genoeg, verschillend in

kleur zijn ; aan dezelfde plant, soms zelfs aan denzelfden tak, ziet men

bloemen die wit, licht en donker rosé gekleurd zijn. De bloem is

namelijk bij de opening zuiver wit, gaat daarna in het zacht rosé

over, om eindelij ke eene donker rosé tint aan te nemen.

Zooals bekend is groeit HihiscKs mutabilis hoog op, het is daarom

aan te bevelen, de planten als zij nog jong zijn flink in te snijden.

Er mag echter niet mede doorgegaan worden; zoodra de plant

voldoende takken heeft moet men haar door laten groeien, daar

zij aan de uiteinden van het eenjarige hout bloeit. Door te veel

snoeien, snijdt men het bloemhout weg.

Voor grove bouquetten leent zich de bloem zeer goed, zij is echter

te grof om haar voor fijn versieringswerk te gebruiken.

(Deutsche Gartnèr-Zeitunf/,

No. 38, 1892). w.
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HET DRAIN^YATER VAX BEBOUWDE GRONDEN.

Déhérain heeft onderzoekingen gedaan naar de samenstelling

yan het drainwater, dat verkregen werd nit groote bakken (4 M'
inhoud) die 1 M. diep waren, en waarin verschillende planten

gecultiveerd werden. In de eerste plaats bleek de hoeveelheid

drainwater van bebouwden grond geringer te zijn dan die van

onbebouwden, hetgeen natuurlijk toe te schrijven is aan de sterke

verdamping door de planten. De hoeveelheid stikstof (in den

vorm van salpeterzuur) was, waarschijnlijk doordat de grond zich

nog niet goed geschikt had, bijzonder groot in het drainwater,

vooral uit den onbebouwden grond.

Is de grond bebouwd met planton van weclderigen groei, zoodat

men weinig of geen drainwater heeft, dan is het verlies aan

nitraten ook gering of nihil. Heeft men een slechten oogst, dan

kan het drainwater meer stikstof bevatten dan in het geoogste

product aanwezig is.

Dit laatste punt, zegt Déhérain, verdient de aandacht: al de in

den grond genitrificeerde stikstof wordt geassimileerd of gaat verloren;

indien de oogst slecht is lijdt de planter dubbel: door de geringe

opbrengst en door de verarming van zijn grond.

(Compt. rcnd. de VAcad. des

Sciences, T. CXVI, p. 33). r.

JAARRINGEN.

Door Prof. R. Hartig worden onlangs onderzoekingen ingesteld

over den diktegroei en de vorming van jaarringen. Daarbij werd

o.m. het volgende gevonden:

Uit de reservestofïcn alleen kan zich reeds een nieuwe jaarring

vormen, zonder dat de bladeren daaraan dus cenig aandeel hebben.

Zulks bleek o.a. bij beuken en bij verschillende naaldboomen, waarvan

alle bladdragcnde takken afgehakt waren en welke geen uit'oopers

gevormd haddon, want desniettegenstaande hadden al de aldus

gesnoeide boomen een wel is waar smalion, maar toch normalen

jaarring gevormd. Hierbij zijn ongetwijfeld de reservestoffen uit

het houtparenchym en uit de mergstralen naar het cambium getrans-
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porteerd en daar yerbruikt voor do vorming der nieuwe

houtlaag.

{Bot. Zeitg. 1892 No. 11, in Zcitschr. f.

P-flanzmkrankh. II, S. 293). Je.

JAARRINGEN.

Betreffende het nog steeds onopgeloste probleem der oorzaken

van het vormen van den zoogenaamden jaarring komt L. Jost o. a.

tot de volgende conclusie

:

Het schijnt, dat er hout zonder jaarringen ontstaat, wanneer de

bladvorming in het geheel niet, of slechts zeer kort afgebroken

wordt, doch dat er hout met jaarringen gevormd wordt, wanneer

de vorming van jong loof met lange tusschenpoozen plaats heeft.

Jost komt aan het slot van zijn artikel tot de conclusie, dat wij

nog zeer ver verwijderd zijn van eene juiste theorie der jaarring-

vorming.

{Forsch. A(jrk. Phjs. 1891, Bd. 14, p. 448). k.

CARBOLINEUM.

Naar aanleiding van verschillende klachten over de nadeelige

uitwerking van carbolineum op planten worden in de j,Chronique

agricole du Canton de Vaud''\ 1892 No. 10, de resultaten van

eenige desbetreffende proefnemingen medegedeeld.

Staken, voor een wijngaard bestemd, werden aan hun ondereinde

ter dege met carbolineum, het welbekende middel tegen hout-

bederf, ingesmeerd en daarna twee maanden aan de lucht bloot-

gesteld. Ingeval nu de jonge wijngaard zeer vroeg in het voor-

jaar (wanneer de verdamping van het carbolineum nog niet groot

was) aan de staken vastgebonden werden, was er hoegenaamd van

geen schade sprake, en bleven alle jonge ranken krachtig door-

groeien. Tegen het tijdstip, waarop de zonnewarmte grooter was

geworden, waren de teere, jonge ranken reeds aan het besmeerde

ondereinde der staken voorbijgegroeid. Later bleek evenwel, dat

van de druiventrossen, welke dicht tegen het ingesmeerde gedeelte

van den staak aanlagen, vele druiven vuile vlekken vertoonden en

eenigszins naar teer smaakten. Voorts bleek, dat naderhand, na
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hoeveel tijd geeft de berichtgever uiet aan, ook de ingesmeerde

deelen van het hout door myceliëu vernield werden, iets wat niet

het geval was met staken, welke met kopervitriool gedrenkt

waren. Kopervitriool is bovendien twee maal goedkooper dan

earbolineum en daarom hier als middel tegen houtbederf meer aan

te bevelen.

(Zeitschr. f. Plunzcnl-rankli. Il, S. 315). k.

THEEPLANTAGES SCHADELIJK VOOR DE RIJSTCULTUUR?

Een correspondent van de Tropical Ar/ricnlturisf, vestigt de

opmerkzaamheid op de gevolgen, die het vervangen van koffie door

thee als voornaamste cultuur op Ceylon gehad heeft voor de paddie-

cultuur in de hoogere streken. Hij zegt, dat verhalen tot hem zijn,

gekomen van rijstvelden, sedert langen tijd bebouwd, die moesten

worden opgegeven, omdat de toevoer van humus, die in vroeger

dagen van de koffieplantingen met het besproeiende water werd

meegevoerd, opgehouden Avas. De verklaring hiervan zou zijn,

volgens de redactie van den T. A., dat in de goode dagen van de koffie

van een systematisch draineeren van den grond geen werk werd

gemaakt.

Een groot deel van den humusrijken grond werd langs de steile

hellingen weggespoeld en kwam aan de ondergclegen rijstvelden

te goede, maar werd door de bladeren en afval der boomen in

zekere mate weer aangevuld. Sedert het verbouwen van thee, die

aan den grond zoo goed als niets van de weggevoerde stoffen

teruggeeft is, eene zorgvuldige drainage cene levenskwestio voor den

aanplant, daar anders cene volkomen denudatie van den bodem zou

plaats hebben.

(Tropic. AgriculL, Vol. XII, no. 8). v.

HET DROGEN VAN GRASBLOEMEN.

Aan de fraaie étalages, die wij in de groote steden van Nederland

in de winkels voor het Sint Nicolaasfeest te zien krijgen, doen de

bloemenwinkels in geen geringe mate mede. Behalve de levende,

zijn het de bouquetten van gedroogde bloemen en hieronder de
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grasbouquetten, die de winkelramen versieren; overal ziet men de

sierlijke Fainpas-^\u\mGn, Gijmriiim arf/enteion-^ in geen salon

ontbreken ze.

Hoewel we in Indic ook verscheidene mooie grasbloemen hebben,

missen we over het algemeen de kennis om ze behoorlijk te prepareeren.

Zoo behooren de bloemen van het suikerriet voorzeker onder de

fraaiste graspluimen, dikwijls gebruikt men ze bij ons ook ter

versiering van de salons, meestal echter met slechts matig succes.

Houden ze zich al een poosje goed, lang duurt liet echter niet

of bij de geringste tocht verliezen zij de fijne pluimpjes en al hare

schoonheid is verloren.

In het onderstaande tijdschrift komen eeuige wenken voor hoe

Gi/nerlum-Tplmmeu bereid moeten worden; misschien zou men door de

suikerriet-fluimen op dezelfde wijze te behandelen betere resultaten

krijgen.

Bij goed weer worden 's morgens de pluimen, zoodra zij uit de

bloerascheede beginnen te komen, maar vóór zij ontplooid zijn, afge-

sneden ; nu worden zij één voor één boven een vuur van houtskool —
het vuur mag niet vlammen of rooken — gehouden, natuurlijk op

behoorlijken afstand, opdat zij niet verzengen. Zij worden boven

het vuur voorzichtig gedraaid en geschud, tot zij door de warmte

geheel open gaan; zij krijgen dan eene fraaie zijdeachtige tint.

Nuttig is het de pluimen na deze bewerking, nog eenigen tijd

binnenshuis op eene droge, zonnige plaats op te hangen. De pluimen

zijn hierdoor sterker geworden, en de pluisjes zullen er niet zoo

spoedig bij de minste beweging afvallen.

De bereiding is eenvoudig genoeg, wij kunnen er gemakkelijk met

de suikerriet-bloemen eene proef mede nemen.

(Eecue Horticole No. 20, 1892). w.

POINSETTIA PULCHERRIMA GRAH.

De Mexicaansche Christushloem is sedert jaren op Java ingevoerd

en zij gedijt er goed ; voor zoover mij bekend heeft zij nog geen

inlandschen naam.

Hoe fraai zij ook is, men vindt haar niet veel in de tuinen.

Zooals bekend is, zijn het hier niet de bloemen die ons bekoren,

maar evenals bij Boiiyainvillea de schutbladeren, die hier een
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schitterend, scharlakeuroode kleur hebben; zij vormen een scherp

contrast met het omringende groen. Aan vakken met verschil-

lende heesters geven zij een helderen opwekkenden toon.

Poinsettia pidcherrima heeft dit met meer planten, die tot de

Eupliorhiaceei'n behooren, gemeen dat zij een Avit melksap heeft, dat

als vergiftig bekend staat. Zij laat zich niet zoo gemakkelijk

kweeken, de tjankokken slagen lang niet allen, dikwijls slechts een

zeer klein deel. Waarschijnlijk zijn dit oorzaken, waarom zij zoo

weinig geplant wordt.

In de Europeesche kweekerijen wordt er hier en daar veel werk

van gemaakt, men kweekt ze daar van stek en wanneer er voor

bodemwarmte gezorgd wordt, schijnen ze niet zoo moeielijk te

bewortelen.

In 1876 voerde Veitch te Londen eone nieuwe variëteit in, die

door Roezl in Mexico gevonden was; hjj noemde die Poinsettia

pulcherrima ploiLssiina.

Het dubbele zat hier natuurlijk niet in de bloem, maar in het

groote aantal en den dicht^ren stand der schutbladeren ; ik weet niet

of deze vorm in Indië ook aanwezig is. De type, waarvan we er eene

met gele en eene met roode schutbladeren hebben, is al zeer fraai.

(Deutsche Garfner-Zeitun;/ No. 38, 1892). w.

BOUILLIE BORDELAISE VERGELEKEN MET ANDERE
SOORTGELIJKE MENGSELS.

In Noord-Amerika, waar op de talrijke proefstations voortdurend

uitgebreide proeven genomen worden, o.a. omtrent de beste wijze

van bestrijding van plantenziekten, werden in het vorige jaar verge-

lijkende proeven genomen omtrent de werkzaamheid van verschil-

lende besproeiingsmiddclen tegen de „blackrot" der druiven, die

aldaar op uitgebreide schaal hecrschte.

Er werden 10 verschillende oplossingen beproefd, van welke er

acht kopervitriool bevatten, telkens vermengd met verschillende

andere bestanddeelcn. De beide andere vloeistoffen waren oplos-

singen van kaliurasulphid en van natriumhyposulphiet.

Die verschillende mengsels werden is verschillende concentraties

steeds in het groot aangewend, telkens zorgende dat in de onmid-

dellijke nabijheid der behandelde planten ook andere, niet
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behandelde voorkwamen, die dus als controle-exemplaren moesten

dienst doen. Ook op de kosten der gebruikte bestanddeeleu werd

steeds acht gegeven.

De resultaten, welke die proeven opleverden, worden als volgt

saamgevat

:

1°. Al de gebruikte oplossingen werkten schadelijk, zoowel op de

bladeren als op de vruchten, doch slechts met uitzondering van de

Bouillie Bordelaise.

2°. De andere oplossingen behoeven echter daarom nog niet

geheel verworpen te worden, omdat misschien eene geringe veran-

dering in de samenstelling die schadelijke werkingen zou kunnen

opheffen.

3°. Alle oplossingen toonden zich zeer werkzaam in het bestrijden

der ziekte ; de koperhoudeude vloeistoffen werkten echter alle

krachtiger.

i°. Met het oog op de kosten, gemakkelijkheid der bereiding,

enz., bleek de Bouillie Bordelaise, zelfs wanneer die tot op 1/6 der

oorspronkelijke sterkte verdund werd, het meest werkzaam tegen

„black rot" te zijn.

5°. Vroege bcspuiting gaf steeds betere resultaten dan latere,

wanneer de ziekte reeds verder gevorderd was.

6°. Zes bespuitingen, de twee laatste hadden plaats nadat de

druiven zoo goed als volwassen waren, gaven nauwelijks betere

resultaten dan vier, van welke de laatste plaats had toen de druiven

pas gezet waren.

In alle gevallen schijnt dus ter bestrijding van plantenziekten,

door uitwendige op de plant levende. schimmels veroorzaakt, de

Bouillie Bordelaise in gewone concentratie of verdund, de voorkeur

te verdienen.

De gewone samenstelling dier Bouillie is:

Kopervitriool SiO Gram.

Ongebluschte Kalk 340 „

Water 100 Liter.

(Exper. Station Record. Div. Veget.

Pathology, 1892, Buil. no. .3). j.
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DE VÓRMIXG VAX AMMONIAK IX DEX GROXD.

Ofschoon de vorming van ammoniak in den grond het onderwerp

geweest is van belanstgrijke studies, is men het er nog niet over eens

hoeveel bij dit verschijnsel op rekening komt van chemische wer-

kingen en hoeveel op die van microben. De heerschende mcening

is, dat beiden in het spel zijn.

Müntz en Coudon hebben nu proefondervindelijk onderzocht aan

welke oorzaken de vorming van ammoniak in den bouwgrond moet

worden toegeschreven, waarin zooals men weet de stikstof o. a. in

verbindingen, die zich als eiwitachtige stoffen gedragen, voorkomt.

Door verhitting op 120° C werd de aarde gesteriliseerd, zoodat men
een middenstof verkreeg, waarin slechts chemische werkingen zich

konden voordoen, maar die toch door bijvoeging van een niet

gesteriliseerden grond weer op nieuw onder den invloed van de

microben gebracht kan worden; vóór en na de verhitting werd de

hoeveelheid ammoniak bepaald en vervolgens na zekeren tijd eveneens

in monsters, die gesteriliseerd bleven en in andere waarin microben

gebracht waren. In aarde die met gedroogd bloed bemest was,

waren de uitkomsten als volgt:

ammoniak in 100 gr. na 67 dagen,

kalkachtige grond v. Champagne, gesteriliseerd 0.0

„ „ „ „ ,
niet „ 111.0

heidegrond v. Limousin
„ 0.0

41 O

Tuingrond v. Joinville „ 0.0

» '1 n n 1)
Ob.O

Hieruit blijkt, dat de vorming van ammoniak in gesteriliseerden

grond geheel ophoudt, hoewel de voorwaarden daarvoor - met

uitzondering van microben — aanwezig zijn. Zelfs na een zeer

langen tijd (bij eene proef was de duur twee en een halfjaar) was

er geenerlei toeneming van ammotiiak waar te nemen. Werd bij

het monster, dat hiervoor gediend had, een weinig mestaarde ge-

bracht, dan vond er rijkelijk vorming van ammoniak plaats.

Bij al deze proeven zijn het dus uitsluitend de microben die de

ammoniak gevormd hebben. Deze hebben een groot weerstands-

vermogen; eene temperatuur van 110° C, gedurende een uur is niet

voldoende om hen te dooden, eerst bij 120'^ is dit het geval. Müntz

en Coudon onderzochten ook of de hier besproken ammoniak-vor-

ming aan een enkel ferment dan wol aan verschillende soorten van
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de Telen, waaraan de o-rond zoo rijk is, moet worden toegesehreTen.

Zij besluiten uit hunne proeven, dat tegenovergesteld van het geen

plaats heeft bij de nitrificatie, de ammoniakale fermentatie van

den grond eene werking is waaraan tal van soorten deelnemen.

(Coinpf. re))(J. <le VAcad. des Sciences^ CXVI.
i). 895). r.

KOPERSULPHAAT ALS MIDDP]L Tï]GEN SCHIMMELS.

In het „Agricultural Experiment Station" te New-York werden

eenige onderzoekingen ingesteld naar den invloed die een voort-

gezet gebruik van kopersulphaat als bestrijdingsmiddel tegen

parasietische schimmels kon uitoefenen. Omdat zoodoende ook

niet geringe hoeveelheiden van dit zout op en in den bodem komen,

werd nagegaan welken invloed groote hoeveelheden van die stof op

de planten zouden uitoefenen, wanneer het met den bodem gemengd

werd. Daartoe werd aan eene zelfde soort grond op de eene plaats

2 ''/q, op een andere 5 °iQ van het zout toegevoegd, quantiteiten

dus veel grooter dan door het besproeien der planten met oplos-

singen daarvan ooit in den bodem komen. Zaden van de meest

verschillende planten werden nu daarin uitgezaaid en ook nog in

denzelfden grond, waaraan geen kopersulphaat toegevoegd was.

De resultaten van deze proeven waren in hoofdzaak de volgende

:

In den koperhoudenden bodem kiemden de zaden langzamer dan

in den kopervrijen ; de planten in eerstgenoemden grond droegen

ook donkerder groene bladeren, zelfs was die kleur in den 5 °/o-

bodem ook donkerder dan in den 2 ^-bodem ; naarmate ze echter

donkerder waren, waren ze ook tevens kleiner, terwijl ook de

hoogte der planten zoowel als de opbrengst in de zelfde mate

geringer waren. In alle gevallen waren de wortels in den koper-

houdenden bodem zeer kort en slecht ontwikkeld.

De bovenste gedeelten van planten van tomaten, die in den

5 °/o kopersulphaathoudonden bodem gegroeid waren, bleken

bij onderzoek te bevatten 0.06 % koper (= 0.25 % kopersulphaat)

berekend op het drooggewicht der plantendeelen.

In druiven, die herhaaldelijk met koperhoudende oplossingen

besproeid waren, bleek het gehalte aan koper te bedragen—ï—

,

hoeveelheid dus die geheel schadeloos is.

(^AgrkulL Gaz. of N. S. Wales, Vol. III Parh. 12).
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DE WIJ2E VA^ ONTSTAAN DER GEUREN IN DE BLOEMEN.

Met behulp van eeue uieuwe reactie-methode heeft de heer

Mesnard de wijze van ontstaan en de localisatie der geuren van

eenige bloemen onderzocht, o.a. van jasmijn, roos, tuberose, oranje

en viooltjes. Zooals bekend is wordt de geur steeds veroorzaakt

door de aanwezigheid van aetherische oliën.

Dit onderzoek leverde de volgende hoofdresultaten op:

1°. De aetherische olie bevindt zich meestal in de opperhuids-

cellen van de bovenzijde van kelk en kroon. Zij kan ook in de

opperhuid van boven- en onderzijde voorkomen, vooral wanneer de

bloembekleedselen in den knop geheel verborgen zijn, daar licht en

zuurstof grooten invloed op het ontstaan der aetherische oliën hebben.

De opperhuid der onderzijde bevat meestal looistof of wel eene of

andere kleurstof, die daaruit ontstaat.

2°. De aetherische olie schijnt in alle gevallen uit het bladgroen

te ontstaan, terwijl ook de looistof daaruit te voorschijn komt,

waarbij waarschijnlijk moeielijk aantoonbare glucosiden tusschen-

producten vormen.

3°. Het rieken der bloemen begint niet, vóórdat de aetherische

olie zich voldoende vrij gemaakt heeft van de tusschenproducten

waaruit zij ontstaan is, en komt tot op zekere hoogte in omge-

keerde reden voor met de looistof en met de kleurstoffen der bloem.

Dit zou kunnen verklaren, waarom groene bloemen niet rieken,

waarom witte of rosé bloemen meestal riekend zijn, waarom Com-

positen (die rijk zijn aan looistof) een zeer onaangenamen geur

verspreiden, en ten slotte waarom getrokken, witte seringen en rozen

een fijneren geur aannemen.

Omtrent den geur der oranjebloesem wordt nog gezegd, dat deze

ontstaat door eene combinatie van geuren van verschillende aetheri-

sche oliën. In de eerste plaats bevatten de kleine blaasjes aan de

onderzijde van kelk- en kroonbladeren eene aetherische olie, die

echter niet de „essence de néroli" is, zooals gewoonlijk vermoed

wordt. In de opperhuidscellen van boven- en onderzijde der bloem-

bladeren en in die van de verbreede helmdraden vindt men even-

eens eene aetherische olie, doch het kon door proeven aangetoond

worden, dat de fijnste „essence de néroli" uitsluitend zetelt in de

bovenopperhuid der bloembladeren.

{Compt. rend. T, 115, n°. 21). j.
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ACCOM0DATIE-7ERMOGEN VAN WORTELS.

In een werk over de boschcultuur in Noord-Amerika deelt Sergent

het volgende mede van den Mesquita-hoom, Prosopis julifloro, die

den drogen gordel in het zuid-westen van de Vereenigde Staten

bewoont en ook in Mexico en in de Andes tot in Chili en Argentinië

voorkomt

:

In de rivierdalen van Arizona, waar, ofschoon de lucht droog

is, het grondwater de oppervlakte van den bodem nadert, vormt

deze soort uitgestrekte wouden.

Op drogere gronden zijn de bovenaardsche deelen van den boom

sterk gereduceerd, maar het wortelstelsel heeft zich geweldig uit-

gebreid. Sergent geeft op dat terwijl de stam soms maar een paar

duimen hoog is en slechts weinige bladeren draagt, de wortel recht

doorgroeit naar het grondwater, en de ontwikkeling van de boven-

aardsche deelen geeft een duidelijke aanwijzing op welke diepte

men het grondwater vinden kan.

Waar de habitus boomachtig is, is op veertig tot vijftig voet diepte

grondwater aanwezig; is deze struikachtig dan van vijftig tot zestig

en waar het grondwater beneden zestig voet daalt is de geheele

plant niet meer dan twee of drie voet hoog. In de houtarme

streken waar de mesquitaboom groeit wordt het meeste brandhout

Hoor de wortels er van verstrekt; deze worden opgegraven of men
laat ze door trekkoeien uit den grond trekken.

In de droge streken van Indië leeft de aanverwante soort

Prosopis spicigeva ; ook deze levert brandstof en veevoeder in

Pernjab, Sindh en Bezar. Deze boom zendt ook zijn wortels vijftig

voet en dieper naar beneden naar het grondwater, en brengt zoo

hout voort in droge streken.

{Nature, 1893, p. 276). v.

HOUT BESTAND TEGEN PAALWORM.

De Heer van Diesen vertoonde, ter toelichting van het medege-

deelde in het verslag der L/wnor/w-commissie, in de Koninkl. Akad.

van Wetenschappen te Amsterdam, eenige stukken West-Indisch

hout, genomen even boven laagwater van de palen, die den 17^^'»

Juli 1865, op verzoek der Commissie voor den Paalworm, geslagen
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werden aan het Leugenaarshoofd te Vlissingen. Die palen, in 1876

door den Heer van Diesen in persoon onderzocht, waren toen nog

alle aanwezig, en, op een vijftal na, alle aangetast. Thans zijn

echter enkele der laatste verdwenen. Van de overgeblevene zijn

het Groenhart en het Mambarklak-hout gebleken, gedurende bijna

30 jaar in zee bestand te zijn gebleven tegen den aanval zoowel

van den paalworm (Teredo) als van de Limnoria.

{Versl. Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam

,

Vergad. 24 Dec. 1892). h.
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rTEKLEURDBLADERiaE S[ERHEESTER8.

Onder de hulpmiddelen ter versiering van tuinen en parken

nemen bont- en gekleurdbladerige heesters eene voorname plaats

in. Er zijn echter weinig planten met welker gebruik men
voorzichtiger moet zijn, daar zij licht bij eene verkeerde aan-

wending in plaats van ter verfraaiing te dienen, juist het tegen-

gestelde van een sieraad worden, ^og al dikwijls worden

zij te veel of ondoelmatig aangewend, waardoor men het effekt,

dat er mee verkregen kan worden, grootendeels bederft.

In een tuin moet de groene kleur hoofzaak zijn; daarom

moet men vermijden gekleurdbladerige planten over de geheele

oppervlakte te verspreiden. Ook al zijn zij in aantal verre-

weg in de minderheid, kan er zoodoende een zeer bont geheel

gevormd worden, dat misschien voor een korten tijd een eigenaar-

digen indruk maakt, doch niet mooi is, en het kan niet

anders of zoo iets moet op den duur gaan vervelen. Vooral

in een kleinen tuin is het zaak er zeer spaarzaam mee te

zijn en liever wat meer groenbladerige. fraai bloeiende struiken

te planten.

Met een enkel vak gekleurde lieesters of eenige daarvan in

één gedeelte van den tuin tusschen de groene planten geplaatst,

kan men evenwel een aangename tegenstelling vormen. Het

liefst gebruike men in dit geval natuurlijk de minder wild

groeiende soorten met mooi geteekende bladeren, zooals verschil-

lende soorten en variëteiten van Eranthemum, Graptophyllum,

Panax en Azalia. Zeer mooi zijn ook Ahuülon Darwini tessellata

en A. Thonqjsonii, beide met helder geel en groen gemarmer-

de bladeren ; bovendien bloeien deze soorten mooi. Meestal is

het wenschelijk voor een vak slechts ééne soort of variëteit te

ÏV
'

17
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gebruiken: zoo is b.v. een perk met de verschillende wit- en

geelbonte, bruin- en yioletbladerige Eranfhemmns te bont; de

fraaie variëteiten van Gir(2)'0i)hi/lliim hortense kunnen daarente-

gen zeer goed bij elkaar geplaatst worden; zoo ook de Crotons.

Een eerste vereischte, hetgeen trouwens niet alleen in dit

geval maar in het algemeen geldt, is dat de planten zóó ver

uit elkaar staan, dat zij zich geheel vrij kunnen ontwikkelen,

zonder voortdurend gesnoeid ot afgehakt te worden. Natuurlijk

kan het mes niet geheel ter zijde gelegd worden; een tuin

moet geen wildernis zijn, zoodat men de planten binnen zekere

o-renzeu moet houden; het gebruik ervan moet evenwel tot een

minimum beperkt worden. Elke plant moet zooveel mogelijk haar

natuurlijken habitus kunnen aannemen want daardoor wordtafwis-

seling verkregen en niet door aaneengesloten massa's bladeren,

In grootere tuinen kan men meer gebruik maken van bonte

planten. Yoor vakken, die op een afstand gezien moeten wor-

den, kiest men de hooger groeiende en grovere Sanchczia''s en

Acalypha's. Onder de nieuwigheden van dit laatste geslacht

behoort A. eremonim met zeer helder roode bladeren; ^. ///?/.s-

//•/s- heeft geel met groen gevlekte bladeren. Ook Pisonia aJba^

Lol haiida, is hiervoor zeer goed te gebruiken. Tegen boom-

groepen en, wat de donker gekleurde soorten aangaat, tegen

witte gebouwen als achtergrond kan van zulke vakken uitste-

kend partij getrokken worden.

Crototis zijn op een afstand gezien niet mooi ; van nabij is

een perk met goed gezonde planten niet onaardig.

Ook als alleenstaande planten in liet gazon zijn eenige soorten

van gekleurdbladerige struiken wel aan te bevelen.

De in het bovenstaande vermelde gewassen zijn vrij wel

overal bekend en worden veel aangetroffen. Dit is nog niet het

geval met een heester of halfheester, welke 's Lands Plan-

tentuin eenigen tijd geleden onder den nnam \an Strobi/anthes

sjK liiotiKih (familie der Araiifhacea'') xnu (k'n botanischen tuin

te l'ciiaiig ontving, en die niet alleen tot de; fraaiste nieuwig-

heden behoort, maar onder alle bekende gekleurdbladerige

heesters zonder twijfel eene eerste j)hiats inneemt. Gebloeid
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lieeft de phiut hier nog uiet; maar als zij daarin met andere

Strobi/(tuf II f's-soorten overeenkomt, dan zal de bloei wel niet

veel beteekenen. De bladstand is kruiswijs ; ongesteelde, lang--

werpige bladeren loopeu in een langen, smallen top uit, zijn

fijn gezaagd aan den rand en zitten met een vrij smallen, liart-

vormigen voet aan den stengel. Aan de onderzijde zijn de

bladeren kaal, aan de bovenzijde verspreid en vrij ruw beliaard,

terwijl de stengel uitstaande, klierdragende haren draagt.

Opmerkelijk is het aanzienlijke verschil in grootte der beide

leden van elk bladpaar.

Wat de kleur der bladeren betreft, deze is aan de onderzijde

geheel donkerpaars ; aan de bovenzijde heeft die kleur ook de

overhand, hoewel dit bij het eene exemplaar wat meer het

geval is dan bij het andere. De hoofd- en zijnerven, zoowel

als de randen, zijn donkergroen en dit is ook het geval met

de voeten der haren, waardoor er kleine, groene stipjes op den

paarsen ondergrond ontstaan. Bij het ouder worden der bladeren

verbleekt de paarse kleur langzamerhand en gaat ten slotte in

eene grijsachtig witte tint over. De plant is het mooist op

eene tegen de zon beschutte standplaats, hoewel zij zich ook in

de volle zon goed ontwikkelt. Zij is zoowel geschikt om in

potten als om in den vollen grond geplant te worden ; daar zij

zich in het eerste geval eerst geruimen tijd alleen in de lengte

ontwikkelt zonder zijtakken te vormen, moet men, om goed

vertakte planten te verkrijgen, de toppen der stengels herhaal-

delijk insnijden. Bij exemplaren in den vollen grond is dit

niet noodig, aangezien die zich van zelf flink vertakken.

Deze Strohila?itlies-soort groeit snel en maakt veel wortels en

daarom moet men exemplaren, die in potten staan, dikwijls

verplanten en daarvoor goede, voedzame aarde gebruiken. Het

voortkweeken geschiedt zeer gemakkelijk door middel van

stekken, die zich in korten tijd bewortelen.

Door de fraaie en bijzondere kleur der bladeren maken jonge

exemplaren, tusschen groene, fijnbladerige planten, vooral varens,

in geplaatst, een verrassenden indruk. .1. J Smith Jr,



RIETVIJANDEN ONDER DE INSECTEN EN
HUNNE BESTRIJDING.

Onder de vele plagen, welke tot bezorgdheid strekken van

hen, die zich met de cultuur van het suikerriet bezighouden,

bekleeden de verwoestingen door insecten aangericht, zoo nier

eene eerste, dan toch zeker een der voornaamste plaatsen.

Bepalen wij ons slechts tot Java, en gaan wij na welke

vijanden het suikerriet aldaar onder de insectenwereld telt.

dan behoeven wij slechts het overzicht van de rietvijanden na

te slaan door Dr. Krüger i) samengesteld, om tot de overtuiging

te komen, dat zooveel het aantal der soorten, als de schade

door hen aangericht, zeer aanzienlijk is.

Ons voornemen is het niet hier nogmaals deze verschillen-

de vijanden op te sommen, daartoe kunnen wij naar de Mede-

deelingen van de Proefstations West- en Oost-Java verwijzen,

maar wij willen in algemeoiie trekken nagaan, welke middelen

den rietplanter ten dienste staan om de verspreiding en uitbrei-

ding dezer schadeUjke insecten tegen te gaan en de verwoes-

tingen, door hen aangericht, tot een minimum te beperken.

Een eerste vereischte om met vrucht eene rationeele bestrij-

ding toe te kunnen passen, is de kennis van deze rietvijanden.

Üeze moet zich niet bepalen, rot de uiterlijke kenteekenen,

zoodat men in staar is een of ander insect als eene schadelijke

soort te herkennen, maar de levenswijze, zoowel als de gansche

levensgeschiedenis, moer ons bekend worden. Bevat deze

geen geheimen meer, des te gemakkelijker zal het ons vallen

de zwakke zijde van onze vijanden op te merken, en te

bepalen hoe, waar. en wanneer wjj met de meeste kans op

I) Zie: Merledeelingen Proefstation VVest-.lava. Deel (, p. 57.
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goeden uitslag hen kunnen aantasten. De overwinning der

plaag zal het loon onzer kennis zijn en het behaalde voor-

deel ruimschoots tegen de moeite opwegen.

Tot nu toe wordt deze volledige kennis van de rietvijanden

echter nog voor een groot deel gemist. Hier en daar vindt

men wel enkele opmerkingen, maar in haar geheel is de levens-

geschiedenis nog slechts voor eene hoogst enkele soort nagegaan.

Juist hierin is het, dat de mannen van de praktijk met zooveel

nut werkzaam kunnen zijn; hunne hulp bijna onmisbaar is.

Waar hunne werkkring hen nagenoeg eiken dag in de vrije

natuur roept, kunnen zij het riet en de schade in hunne aanplant

door insecten aangericht, veel beter nagaan dan ooit op eenig

proefstation kan geschieden.

Het optreden van een of ander insect, of dit afhankelijk is

van de weersgesteldheid, of wel van eene of andere bewerking

van den bodem, op welke tijden er een geregeld optreden valt

te constateeren, en zoovele meerdere vragen, zijn meestal

gemakkelijk te beantwoorden voor iemand, die dag in dag

uit het riet in de vrije natuur kan nagaan en wier oplossing

eene onschatbare vingerwijzing zijn bij de studie der levens-

geschiedenis van het een of ander insect.

Wanneer onderstaande regelen hen die daartoe in staat zijn,

er toe brengen voor te gaan diergelijke opmerkingen te verza-

melen en bekend te maken, wellicht dat men dan later zal

ondervinden, dat het materiaal langs dezen w^eg verkregen

voldoende was om het eeu of ander insect te leeren kennen,

en daaruit conclusies te trekken, niet alleen zich zelven, maar

ook anderen ten nutte.

De middelen welke ons ten dienste staan de schade door

insecten, zoowel als in het algemeen van vijanden uit het

dierenrijk tegen te gaan, kunnen wij in twee groote rubrieken

rangschikken, namelijk de verdelgingsmiddelen en de voorhe-

hoedmiddelen.

De bestrijding door eerstbedoelde middelen heeft ten doel

de vijanden zelven te verdelgen, hen te dooden en zoodoende

de oorzaak der plaag weg te nemen.
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Het Dieest afdoend zullen deze middelen zijn wanneer de

vijanden tot op de laatsten toe vernietigd zijn; eerst dan is de

plaag langs dezen weg met succes bestreden. Zijn deze midde-

len bij de bestrijding van vijanden uit het plantenrijk, betrek-

kelijk gemakkelijk toe te passen, des te moeielijker zal het zijn

afdoende maatregelen te vinden tegen vijaudeu, vooral uit de

insectenwereld welke, niet aan hun plaats gebonden, in staat

zijn aan de verdelgende maatregelen te ontvluchten. Wij hebben

slechts te wijzen op de groote toepassing welke de middelen,

die de vernietiging ten doel hebben, vonden bij de bestrijding

van cryptogamische parasieten, en hun geringe aanwending

waar het geldt insecten te verdrijven en te doodeu.

Slechts dan kunnen zulke middelen van nut zijn, wanneer

wij het insect kunnen treffen in een stadium, waarin het niet

in staat is zich te verplaatsen en te ontvluchten ; het larve-

stadium van de meeste insecten of beter nog het ei-stadium in

zijne ontwikkeling biedt ons daartoe de beste gelegenheid.

Behalve het weinig afdoende van bovenbedoelde middelen,

hebben deze nog het nadeel, dat in de meeste gevallen het

noodzakelijk is ook een gedeelte van den waard, d.w.z. van

de plant waarop het insect huist, weg te nemen of te vernie-

tigen. Meestentijds kunnen wij dan ook wel de verdere uitbrei-

ding van het kwaad tegengaan, maar ten koste van een of

meerdere nuttige organen der rietplant.

Blijkt het ons in het dagelijksch leven herhaalde malen, hoe

veel beter het is het kwaad te voorkomen, dan te genezen,

ook hier vindt het gezegde „prevention better than cure" ten

volle toepassing.

Rust op de hygiëne de schoone taak om den mensch voor

ziekten te behoeden en hem tegen mogelijke aanvallen te

beschermen, zoo ook kunnen wij ons het plantenlichaam

onderworpen denken aan zekere hygiënische wetten, welke,

wanneer zij nauwkeurig worden betracht, het individu zullen

sterken in den strijd om het bestaan en een krachtig voorbe-

hoedmiddel kunnen zijn tegen de aanvallen van den een of

anderen vijand.
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Maar ook van de i)rakti8che zijde beschouwd, lioevecl wensche-

lijkei' is het niet, in casu ecne netplant, door zekere voorbe-

hoedmiddelen te beschermen voor mogelijke aanvallen, dan later

genoopt te zijn of een deel aan de stdiadelijke werking der

parasiet op te offeren, of zelve het mes ter hand te moeten

nemen om het aangetaste orgaan te verwijderen. Vergelijken

wij eene rietplant met het mensclielijk lichaam: evenals wij

zullen zorgdragen door eene krachtige en gezonde voeding ons te

sterken tegen mogelijke ziekten, zoo rust ook oj) den planter

de plicht te zorgen, dat zijne planten in alle opzichten

voldoend voedsel tot zich kunnen nemen en in staat zijn uit te

groeien tot gezonde en sterke individuen, aan wie men zonder

vrees kan overlaten hunne rol te vervullen in de „struggle

tbr life". Worden de zwakkelingen onder ons menschen het

eerst en het meest bezocht en zijn zij het, die behalve de

erfelijke ziektekiemen welke zij in zich dragen, ook het gun-

stigst onthaal geven aan nieuwe kiemen, zoo zal men ook zien,

dat een rietaanplant uit zwakke en gebrekkige individuen bestaan-

de, veel meer te lij don heeft van aanvallen van schadelijke

insecten dan een aanplant van sterke, gezonde planten, ook

wanneer zij overigens onder dezelfde omstandigheden van infec-

tie verkeert. Is het niet algemeen bekend, dat in de tijden

van het optreden der sereh, juist de sterkst serehzieke indi-

viduen het meest bezocht werden door hoorders etc, terwijl

normale stokken in de onmiddellijke omgeving onaangetast

bleven y Ziet men niet in tuinen, waar enkele gedeelten van

grondwater te lijden hebben, of waar kleine plantjes met moeite

het noodige voedsel vinden in eene dunne aardkorst welke den

steenigen ondergrond bedekt, dat juist deze achtergebleven

zwakke individuen, het sterkst door insecten worden bezocht?

Daarom ook hoe gelijkmatiger een aanplant, hoe beter
;
des

te meer zekerheid zal men hebben gezonde planten te kweeken.

Het eerste en beste voorbehoedmiddel zal dan ook altijd

blijven: de noodige zorg aan de aanplant besteed.

Vindt eene rietplant, uit gezonde bibit gesproten, de noodige

voedende bestanddeelen in den bodem, wordt haar vocht in
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gewenschte hoeveelheid toegevoerd, eu zijn de weersomstau-

digheden niet al te belemmerend, dan zal zulk eene plant met

alle kracht de aanvallen van een vijand kunnen afweren en

in de meeste gevallen niet eens worden aangevallen. Stellen

wij daar tegenover een zwak individu, dat alle energie moet

besteden om het weinige voedsel uit een armen bodem geput,

te verwerken, dan zullen hare weefsels de noodige kracht

missen om de aanvallen van het vijandig insect tegen te gaan.

of om de geleden schade te herstellen. De cultuur van de

eene of andere rietvariëteit te verlaten, kan in sommige gevallen

ook als voorbehoedmiddel gelden, ook al verkrijgt men gezonde

en sterke planten van zulk eene variëteit. Het schijnt toch

dat, zoowel als de eene rietvariëteit meer ontvankelijk is dan

de andere voor de aanvallen van cryptogamische parasieten,

zulks ook het geval is ten opzichte der aanvallen van insecten.

Men doet in zulk een geval, zoo men het optreden van het

insect niet kan beletten in zekere variëteit, terwijl andere

onaangetast blijven, alsdan beter de verdere cultuur van dit

riet te staken, hoewel dit middel dan eigenlijk meer als voor-

behoedmiddel voor schade van den planter, dan wel van het

suikerriet mag gelden.

Eene andere rubriek van voorbehoedmiddelen wordt gevormd

door maatregelen, welke ten doel hebben de oorzaak van het

kwaad weg te nemen voordat nog de rietplant is aangetast.

Van het standpunt der parasieten beschouwd, zoude men

zulk een middel eerder een verdelgingsmiddel moeten noemen,

maar juist door bijtijds de parasiet te dooden, wordt de plant

voor een aanval behoed. Deze strijd tegen de parasieten,

vóórdat zij nog de plant hebbeu aangetast, wordt op velerlei

wijze gevoerd. Nu eens stelt men pogingen in het werk om

het volwassen insect weg te vangen, dan weder zoekt men

hen uit de tuinen te verdrijven waar zij schade aanrichten,

of wel men lokt hen weg door hun meer gewild voedsel te

verschaffen, dan het riet oplevert.

Het is wellicht hier de plaats om met een enkel woord te

.spreken over de bondgenooten. welke de natuur ous gaf in
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dezen strijd. Eeu ieder weet van hoeveel belang de vogels

zijn voor den landbouw, en met hoeveel zorg de landbouwer

in Europa zijn insectenetende vrienden zoekt te beschermen.

Het is wel waarschijnlijk dat, waar onder het tropisch klimaat

zoo tal van vogelsoorten voorkomen, ook de insectenetende

in groeten getale vertegenwoordigd zullen zijn. De noodige

gegevens stonden mij niet ten dienste, om met eenige zekerheid

hun relatief' aantal te kunnen bepalen. Gelukkig behoeft 0[»

Java nog niet, evenals in Europa, de wetgever deze nuttige

dieren voor vervolging te beschermen. Onze Indisclie straat-

jongen is nog niet zoo bedorven, dat hij uit puren moedwil

zijn tijd zoek zal brengen met het vernielen van vogelnestjes

en wij zien hier nog niet onze gevederde vrienden, de woningen

der menschen schuwen ; in menige voor- en achtergalerij kan

men de bewijzen van het tegendeel vinden. Toch zoude in

deze richting nog wel wat te verbeteren vallen, wanneer men

naging welke vogels voornamelijk de vijanden van het riet

vervolgen, welke soorten men het meest aantreft in jonge

aanplantingen, waar zij het nuttigst werkzaam zijn, enz. en

dan zorg droeg, ten eerste hen niet te verdrijven, maar ook

het hen zoo aangenaam mogelijk te maken, hen als 't ware.

naar de tuinen te lokken ; zoo zoude men ongetwijfeld veel

nut kunnen stichten. Dat daartoe noodig is de kennis der

levenswijze onzer gevederde bondgenooten zal duidelijk zijn en

daarom : let niet alleen op uw riet, maar richt uw aandacht

ook op hetgeen boven het rier voorvalt, en zie welke vogels

bij uwe nadering ontvluchten. Xeemt men in Europa de

toevlucht tot middelen om den nestbouw te bevorderen en

gemakkelijk te maken, hier zal wellicht de praktijk ons mid-

delen aan de hand kunnen doen, waardoor men de vogels er toe

kan brengen, zich bij voorkeur op eene bepaalde plaats te vestigen.

Van hoeveel belang dit voorbehoedmiddel kan zijn, blijkt

uit eene mededeeling van H. Ling Roth in ^The Sugar Cane

1885, p. 119", waar hij de toename van een kever {Hoplostenms?).

welke de cultuur van het suikerriet in de buurt van Mackay

(Queensland) ernstig bedreigde, meende te moeten toeschrijven
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aau de uitroeiing A^aii de vogels door de Kaïiaka's, wien liet

verbodeu werd vuurwapenen te gebruiken toen de schade reeds

niet meer te genezen viel. A[iss. Ornierod wist hier geen

beter geneesmiddel aan te raden, dan de nieuwe invoer van

iuseetenetende vogels. Is het i-eeds uit andere beweegredenen

wensclielijk, den invoer van vuurwapenen onder de Javanen

tegen te gaan, hieruit blijkt w el, van hoeveel belang zulk een

maatregel tevens kan zijn voor het welslagen eener cultuur.

Hoe nuttig ook de vogels kunnen zijn als verdelgers van

insecten, toch zijn wij niet in staat steeds hun schadelijk op-

treden in voldoende mate tegen te gaan. Waar dus dit voor-

behoedmiddel ons niet afdoende helpt, moeten wij omzien naar

auder(> middelen. Door velen werd reeds opgemerkt, dat som-

mige onzer rietvijanden niet enkel in het suikerriet linizen,

maar ook dikwerf hun voedsel vinden Oj) andere planten,

zelfs schijnt het bij enkele soorten dat het insect zich slechts bij

gebrek aan beter met het riet vergenoegt en, zoo het ander

voedsel wordt aangeboden, hieraan de voorkeur geeft.

Zoo z;il het wel bekend zijn dat de walang koiif/kanc/ {Collo-

hafhristes .meeha rielda) zich behalve op de rietbladeren ook op

het loof van katjami ij hui {Arachls hi/po</ea) ophoudt. Door

een aanplant dezer peulvrucht in de nabijheid van riet-

tuinen zouden wellicht deze walangs weg te lokken zijn. Dit

laatste bestrijdingsmiddel valt eenigszins onder de methode

der vangplanten, zooals die bij de aaltjes-ziekte van den sui-

kerbiet toegepast wordt ^j ; konden wij nog een geschikt middel

vinden om de planten, waarop zulk een insect is gelokt, met

rietvijand en al te vernietigen, dan zouden wij de ware methode

der vangplanten toepassen. Met deze methode zouden wij het

meeste succes kunnen heb-beu, wanneiu' wij konden te weten

komen of het insect ook geduremlc diens leven als larve, of in

een ander levensstadium, wanneer het aan zijne plaats is gebon-

den, te lokken is op eene of andere plant en deze dan vernieti-

gen. Eerst vele proefnemingen kunnen ons daartoe het meest

geschikte oogenblik leei-en kennen, evenals de beste vangphinten.

1). Zie Teijsmannta III, blz. 482.
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Lateu wij, een ander insect als voorbeeld nemend, de witte

luis (Iceri/a saccliari) nagaan, welke blad en stengel somtijds in

grooten getale overdekt, (!n iii hooge mate schadelijk kan optreden.

Zoowel op (/laf/alt als op suikerriet komt tieze luis voor, en

in een tuiu waar riet, gl.igali en sorghum {S())(/hifiH S(irch<(-

ratiini) in onmiddellijke nabijheid van elkander stonden, werden

deze beide laatste hot sterkst door de witte luis bezocht,

terwijl het riet nagenoeg vrij bleet'. In deze beide planten

zouden wij dus eene vangplant kunnen vinden. Wanneer men

dus in eene streek, waar de luis sterk voorkomt, sorghum aan-

plant, dat zooveel sneller groeit dan riet, en de planten later

met luis en al zorgvuldig vernietigt, zal men zekev de ver-

spreiding dezer insecten grooten afbreuk doen. Het juiste oogen-

blik van vernietiging zouden wij moeten vinden door na te gaan,

wanneer de meeste exemplaren zich op de vangplanten bevon-

den en wanneer deze exemplaren eierdragend waren. Vóór-

dat deze zich nog hebben kunnen ontwikkelen, moet het insect

natuurlijk vernietigd worden.

Behalve voor deze witte luis, zoude een middel als boven

aangegeven wellicht nog vaii dienst kunnen zijn voor de schild-

luis maar voor het overige deel der rietvijanden uit de insecten-

wereld zou het in het algemeen echter geringe resultaten

opleveren, tenzij men wellicht eene of andere grassoort vindt,

waarop de blaaspooten {PhtfHopoden) zich bij voorkeur ophoudeu,

In de laatste tijden heeft men met succes een middel ter

bestrijding' van insectenplagen in de natuur zelve gevonden

;

wij bedoelen hier de infectie der larven met parasitische schim-

mels. Waar wij, zooals bij de bovenbesproken voorbehoed-

middelen, die zorg voor het welslagen van ons pogen gedeel-

telijk aan de natuur moesten overlaten, zal zulks zeker in ons

voordeel zijn. De vernietiging, welke anders slechts ten koste

van veel tijd en geld zoude kunnen geschieden, wordt door

de natuur op weinig kostbare wijze hierbij in de hand gewerkt.

Xog schoener is echter laatstbedoeld middel om ons voor

insectenschade te behoeden, waar wij zoowel de infectie, als de

verspreiding en vernietiging geheel aan de natuur kunnen
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overlaten. Bekend zijn op Java de proefnemingen van den

heer Liider met Botnjtis tenella, maar het meeste succes zal

zulk een voorbehoedmiddel eerst kunnen hebben, wanneer het

zoo algemeen mogelijk wordt toegepast, en men, waar men
schade heeft van oerèts, onmiddellijk zorg draagt voor de ver-

spreiding van de Botnjtis tenella in den bodem. Jammer
genoeg schijnt zoowel de infectie als de verspreiding het ge-

makkelijkst in den bodem te geschieden en kunnen dus langs

dezen weg nog slechts die insecten bestreden worden, wier

larven onder den grond voorkomen.

\Yellicht dat binnenkort de wetenschap ous echter eene an-

dere schimmelsoort leert kennen, waarmede het mogelijk zal

zijn ook larven welke boven den grond leven, te infecteeren

en te dooden. Onmogelijk is het zekerlijk niet zulk eene

schimmel te vinden, maar veel hangt daarbij van het toeval af,

en daarom kan aanbevolen worden, wanneer men wellicht ter

eeniger tijd eene ziekte opmerkt onder de larven van de boor-

derssoorten b.v., hiervan mededeeling te doen, wellicht komt

men langs dezen weg tot een spoediger resultaat, dan wanneer

het aan de wetenschap moet worden overgelaten, door cultui-es,

langs omslachtigen weg, een geschikte parasiet te vinden om
deze schadelijke insecten te dooden.

Wat ons den strijd tegen de iusectenwereld in zoo hooge

mate lastig maakt, is de bewegelijkheid dezer diereu; de

gevleugelde insecten zoekeu in de vlucht hun heil, de kevers

ontloopen het gevaar, en vandaar ook dat allo middelen om in-

secten stuk voor stuk te vernietigen, uiet alleen kostbaar, maar

ook onpraktisch zijn. Men heeft echter juist in hunne gemak-

kelijke verplaatsing een eigenschap gevonden, om hen in groeten

getale te kunnen vangen en dooden.

Hoe dikwijls berokkende hot ons niet ergernis, wanneer wij

des avonds bij het lamplicht gezeten, gestoord werden door de

zwermen van insecten, welke op het lichtschijnsel aangevlogen,

ons in onze loctnui- kwamen hinderen, of onze pennevruchr

verontreinigen.

Deze zucht om op t;eii licht af te komen, bracht reeds menig
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onschuldig insect den dood, wa<arom zouden wij hierin niét

een middel kunnen vinden om ons van onze vijanden uit

de insectenwereld te ontslaan.

In Europa nam men reeds sinds geruimen tijd proeven om
schadelijke insecten, zoowel kevers als vlinders, te lokken door

middel van eene sterke lichtbron en hen zoodoende in grooten

getale te dooden.

^aar ik vermeen zijn ook reeds vroeger hier op Java po-

gingen aangewend om door middel van sterk reflecteerende

lampen insecten bijéén te lokken, welke dan, verblind en verdoofd

door tegen de glazen van de lantaarn aan te vliegen, gemak-
kelijk in een daaronder aangebrachte zak konden worden

verzameld. Op wel eeuigszins primitiever wijze, maar met zeer

reel succes, werd een diergelijk middel aangewend om een riet-

aanplant van den walang-kongkang te zuiveren.

Reeds menigeen zag met leed e oogen bij het begin d^'x

West-moesson zijn aanplant een steeds vermeerderend aantal

gele bladeren vertoonen ; ging hij dan de oorzaak na van dit

verschijnsel, dan vond hij de gele planten bezet met een groot

aantal wantsen {CoUobdfhristes saccharicida), welke door fijne

gaatjes te boren in den middennert' van het blad en deze uit-

tezuigen, het doen geel worden en afsterven. Wanneer men
nu tegen dat het goed donker is groote vuren, b.v. van

droge rietbladeren, laat aanleggen langs den rand van den riet-

tuin, in de richting van den wind, zoodat de rook niet over

den tuin heen drijft, on dan iemand door den tuin laat loopen

met een stok waarmede hij de aangetaste planten flink schudt,

dan zullen de wantsen opvliegen en naar het licht heensnellen.

Door de hitte worden huune vleugels verschroeid en bij massa's

vinden zij den dood in de vlammen.

Op eene andere wijze, in verband met wat wij vroeger

zagen, zijn zij wellicht ook nog in masssa te vernietigen zoo

men hen namelijk eerst in een kafjang-tjhia-yeld lokt (dat

slechts geringe uitbreiding behoeft te hebben) en dan dit veld

door een kring van vuren omgeeft; natuurlijk dat ook hier

de wantsen uit hun rustplaats moeten worden opgeschrikt. Dat
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hierbij de rook een krachtig hulpmiddel is, zal duidelijk zijn.

Wij komen nu tot de eigenlijke verdelgingsmethoden, hoewel

de grens tusschen deze en de voorbehoedmiddelen moeielijk

scherp valt te trekken, en het laatstbeschreven middel reeds

half en half onder die rubriek thuis behoort. Onder de ware

verdelgingsmethoden kunnen wij dan die middelen rangschik-

ken, welke het insecr aantasten en verdelgen wanneer het zich

nog op de rietplant bevindt, en zoo de verspreiding tegengaan.

Met nadruk moet er op gewezen worden, nooit bibit te

gebruiken die niet volmaakt gezond is; reeds te dikwerf zagen

wij onder het plantraateriaal bibit door den hoorder aangetast,

waar de larve van een stengel hoorder nog het inwendige

bewoonde. Niet alleen dat zulke bibit te verwerpen is als

blootstaande aan allerhande infectie van rottingsorganismen

etc, en dus een slecht voedsel oplevert voor de jonge plant,

maar ook de hoorder moet gedood worden. In het begin eene

generatie van hoorders te verdelgen, door het moederdier te

dooden, gaat gemakkelijker dan later de volwassen vlinders

te vangen. Hoe groote schade berokkende deze insectensoort

niet reeds herhaaldelijk, wanneer de nagenoeg volwassen

stengel werd aangetast en de zijoogen uitliepen! Met recht

is de hoorder dan een sapbederver, daarom moet bij het

bibitkappen oj) zulke stokken gelet, en de larve welke in

den stengel huist, gedood worden. Waarom zoude men niet

zulke stengeltoppen drogen en als brandstof gebruiken, liever

dan het sap te bederven? Ook in de jonge aanplantingen

treedt dikwerf eene boordersoort op ; zoo men deze laat verza-

melen wanneer de planten nog pas zijn aangetast, zal men

wel meestal het hart van de plant moeten uitsnijden, maar de

zijspruiten waarborgen dan toch nog eene voldoende productie.

Zullen ecliter zulke verdelgingsmiddelen resultaten ople-

veren, dan moeten deze op elke onderneming worden toege-

jjast. Wat geeft het wanneer bij A de hoorders worden ver-

nierigd, wanneer zijn buurman B hen welig laat vermenigvul-

digen en zorg draagt voor de instandhouding der soort op zulk

eene wijze, dat yi een volgend jaar geen resultaten ziot van
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zijn verdelgingskrijg? Daarom niet alleen A^ maar B en C
en aUen moeten zulk een maatregel gelijktijdig toepassen, en

het resultaat zal dan zeker niet achterwege blijven.

Waarschuwden wij reeds bij den hoorder voor het gebruik

van besmette bibit, dezelfde waarschuwing kan gelden voor

het gebruik van bibit met witte luis bedekt. Reeds menigeen

moest tot zijn schade ondervinden, dat hij door vuile bibit te

gebruiken, de yerspreiding van dit lastige insect in de hand

werkte. Daar de witte luis ook onder den grond kan voort-

bestaan, zoo wordt door de bibit de bodem geïnfecteerd, en

bemerkt men later de gevolgen zijner zorgeloosheid aan de

bladdragende planten. Zelfs zijn er gevallen bekend, waar

reeds de plantjes op de kweekbeddingen werden aangetast en

deze zoodoende mislukten. Daarom, als men ziet dat bibit met

witte luis is bedekt, (hetzelfde geldt ook voor de schildluis)

dient men zulke bibit eerst te reinigen. Gemakkelijk en

zonder veel kosten kan dit geschieden met behulp van tabaks-

water, waarin de luizen spoedig van den stengel loslaten ; zoo

dit niet voldoende is, kan men ze ook in zeepwater afspoelen.

Vindt men in de volwassen tuinen aangetaste planten, dan

dienen deze voorzichtig verwijderd, en in haar geheel vernietigd

te worden. De omstaande planten moet men dan in het oog-

blijven houden, en mocht zich daarop dezelfde kwaal beginnen

te vertoonen, dan is het raadzaam de bladeren af te wasschen

b.v. met „bouillie bordelaise" en ze hiermede te besproeien.

Eene andere kwaal, welke dikwerf in de jeugdige aanplant

optreedt, wordt zichtbaar doordat de toppen der bladeren in-

één rollen en de bladeren zoodoende samenpakken
; verschillen-

de soorten van blaaspooten {Physopodeu^ TJuyj)s-spec.) oefenen

hier hun schadelijke werking uit. Ook omtrent hun optreden

is nog betrekkelijk weinig bekend. Wel gaf reeds de heer

Kruger er eene beschrijving van en werd deze later door den

heer Kobus aangevuld, en kwamen wij daardoor tot de weten-

schap dat verschillende soorten van blaaspooten op het riet-

blad huizen, maar aan welke omstandigheden hun optreden

verbonden is, bleef ons in hoofdzaak nog onbekend. (Vergel.
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Krüger, Mededeelingen Proefst. West-Java, Deel I, pag. 102).

Grelukkig treden zij zelden in schadelijk aantal op, en slechts

eenige weinige gevallen zijn er bekend, waar blaaspooten de

ontwikkeling van het riet belemmerden. Slechts een jonge

aanplant kan zóó aangetast worden, dat het schade oplevert.

Men vindt de Thrijys-soorten voornamelijk aan de uiteinden

der jonge, saprijke bladeren ; hier schaven zij de opperhuid aan

den bovenkant van het blad weg en in de gevormde holte

leggen zij, te midden der bladmoes-cellen, hunne eieren. Daar

zij slechts de weekere gedeelten van hot blad kunnen aan-

tasten, blijft de onderzijde, welke meestal met korte dikke

haren bedekt is en wier opperhuid steviger is, gespaard. Het

natuurlijk gevolg van het wegnemen der opperhuid aan de

bovenzijde is eene uitdroging der celleu, welke door haar be-

schermd werden ; de bovenzijde van het blad krimpt dus in

en het blad krult zich op. Tevens worden hierdoor de eieren

en de jonge blaaspooten beschermd gedurende de eerste tijd-

perken van hun ontwikkeling. Zijn de bladtoppen nog dicht

bijéén gepakt, zooals b.v. bij Jonge rietplantjes het geval is,

dan zullen meerdere bladeren in één gerold worden en eene

verwarde massa vormen, niet bevorderlijk voor de uitoefening-

van de normale functie van het blad. Zulk een jonge aan-

plant zal dan geel worden, gedeeltelijk tengevolge van de

directe schade door de blaaspooten, welke het blad beschadi-

gen , veroorzaakt, gedeeltelijk doordat het blad zich niet goed kan

ontplooien. Met succes werd een tuin, die van dezen vijand

te lijden had, zwaar bemest met zwavelzure ammonia, waardoor

de bladontwikkeiing wei'd begunstigd en aan de blaaspooten

hunne schuilplaats in de opgerolde bladtoppen ontnomen. Hier

werd dus een middel siangewend dat, door do plant krachtiger

te doen groeien, do kwaal tegengaat; wil men echter eene

mogelijke verdere verspreiding verhinderen, vooral bij droogte,

dan dient men de blaaspooten te vernietigen. i>[aar het schijnt

is daartoe de meest gunstige tijd het begin der West-moesson,

want dan vindt men de eieren en de jonge larven in het grootste

aantal; wanneer men dus alsdan in een aangetasten tuin, de riet-
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men de verspreiding teo;on. Waarschijnlijk komen de blaas-

pooten ook vooi- op o'i'as.soortcii, on /ouih; men dezo desnoods

als vang'planreii kunnen ,i;'ol)ruiken, wanneer men liet gras

zorgvuldig uit de tuinen verwijdert en verbrandt; laat men
het op de beddingen liggen, dan kunnen de insecten zich toch

weder verder verspreiden.

Onder de insecten, waartegen voornamelijk een verdelgings-

krijg moet worden gevoerd, kunnen wij ten slotte de witte

mieren noemen. I^>n ieder zal deze huiselijke plaag reeds op

verschillende manieren bestreden hebben, en waar in onze

woningen petroleum , kokend water etc. sonuijds afdoende

bleken te zijn, moeten wij in den riettuin naar andere middelen

omzien, die onschadelijk zijn voor de rietplant zelve. Op
verschillende wijzen heeft men getracht deze vijanden te verdel-

gen; wellicht werd met het meeste succes een afkooksel van

trassi toegepast, waardoor eene kleine zwarte mierensoort wordr

aangelokt, die de termieten verdrijft. Zoo wordt ook verze-

kerd, dat het mengen van asch met den bodem een gunstig

gevolg had bij liet verdelgen, zoo niet verdrijven van dezen

lastigen vijand ; evenzoo het besproeien met tabakswater. Als

aanleiding voor het optreden in massa dezer insecten wordt

wel eens beschouwd het aanwezig zijn van rottende bestand-

dealen in den bodem, zoodat men zorg moet dragen bij het

aanaarden geen bladeren onder den grond te werken. Daar

zij zich echter meestal in de onmiddellijke nabijheid van den

rietstengel ophouden, zoo is het uitgraven van het nest en

de vernietiging der koningin, dat wellicht het meest afdoende

vernietigingsmiddel zoude zijn, dikwerf lastig toe te passen.

In vorenstaande regelen hebben wij slechts enkele onzer

vijanden uit de insectenwereld kunnen opsommen en in zeer

grove trekken sommige der verdelgingsmethoden kunnen nagaan.

Wanneer bij de lezing de overtuiging mocht zijn achterge-

bleven, hoe onvolledig onze kennis en ervaring op dit gebied nog

is, dan meen ik mijn doel, bij het schrijven van dit opstel gesteld,

bereikt te hebben. Willen wij toch tot eene vationeele bestrij-

JV. lö
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(liug ouze toevluclit iieiueii, en zullen wij daartoe ooit kunnen

komen, dan is er nog zeer veel noodig; elke aanteekening

van een conscentiens opmerker kan van waarde zijn, kan

ons eene schrede verder brengen. Moge dus de onvolledig-

heid onzer kennis op dit gebied een ieder aansporen naar zijn

vermogen deze gapingen in onze wetenschap aan te vullen.

Tot besluit nog eene waarscluiwing: niet alleen dient er

gelet te worden op bekende vijanden, ook onbekende insecten

met een wantrouwend oog te volgen, kan voor menige schade

behoeden. Xemen wij een voorbeeld aan AVest-Indië, waar

het beginnende optreden van den Xi/fehorns perforons met een

achteloos schouderophalen werd aangezien, terwijl nu de oogst

bedreigd wordt door dezen kever en men van harte de vroegere

onachtzaamheid verwenscht ; tijdig toegepaste bestrijdingsmaatre-

gelen hadden zeker veel schade kunnen voorkomen. Tot nu

toe werd deze kever op Java nog niet als schadelijk insect

gevonden, maar alle gegevens zijn er die er op wijzen, dat

ook hier deze plaag kan optreden. Laat ons denken aan een

gezegde van Miss Ormerod in zake de bestrijding van insec-

tenplagen :

„beter behoed dan bestreden*'.

Dr. J. van Breda de Haan.



EEX ARTIKEL OVER RIETSUIKER.

Reeds meermalen werd, in referaten of in mededeel ingen in dit

tijdschrift, aangehaald het werk getiteld: ^A dirüonarji of the

economie prodiicts of In(Ua''\ hetwelk samengesteld wordt door den

heer George Watt „Reporter on economie produets with the Govern-

ment of India," te zamen met verschillende medewerkers. Van dit

omvangrijke en kostbare werk, dat te Calcutta wordt uitgegeven

voor rekening van het Gouvernement van Engelsch-Indië ^), is

zoo juist het tweede gedeelte verschenen van Deel VI, bevattende

artikelen loopende van „Sabadilla" tot „Silica", welk gedeelte op

zichzelf een boekdeel vormt van 687 bladzijden.

Zooals de titel reeds aanduidt, is het doel van deze „Dictionary"

in het kort een overzicht te geven over alles wat er bekend is

omtrent alle planten en dieren van Engelsch-Indië, inheemsch of

gecultiveerd, wier producten van eenig economisch belang voor de

kolonie zijn. De gegevens omtrent deze planten zijn met zooveel

zorg bewerkt, en daarbij is de literatuur zóó volledig behandeld, dat

elk der artikelen voorzeker thans het meest compleet overzicht geeft

van elk der behandelde onderwerpen, zoodat in dit werk een enorme

schat van kennis verzameld bij eengevonden wordt, die voor ieder

die belang heeft bij de economische producten van tropische planten

inderdaad onmisbaar mag genoemd worden.

In het aangehaalde tweede gedeelte van Deel VI van deze

„Dictionary", vindt men o.a. een artikel getiteld : ^Sacchanmi''' ; in

de ondervolgende regelen willen wij trachten een overzicht te geven

over de verschillende, met Sacchantm in verband staande onder-

werpen, welke aldaar behandeld worden. Een overzicht te geven

over hetgeen daar vermeld wordt, is niet mogelijk, al was het alleen

maar omdat de beschikbare ruimte dit op verre na niet toelaat.

') De RibUotheek van 's Lands Plantentuin is in het zeer gewaar-

deerde bezit van een presentexemplaar van dit werk, haar door liet

Gouvernement van j'lngelsch-lndië welwillend aangeboden.
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Het bedoelde artikel begint oi» blz. 1 en eindigt op hh. 380,

zoodat niet minder dan 380 octavo bladzijden, corapres gedi'ukt, uit-

sluitend aan suikerriet eii aan suiker gewijd zijn, waardoor dit

artikel dus zeer goed een afzonderlijk boek zou kunnen vormen.

Het artikel, dat steeds hoofdzakelijk Engelseh-lndiseho toestan-

den op het oog heeft, begint met cene besohrijving van eenige

Saccharx m-iioorten, nl. van .S'. ((rKHf/lnaceitin, ciliare en fi(scuin. Wat

er zoo al van die verschillende soorten gezegd wordt, moge blijken

uit eene opsomming van het vermelde omtrent de soort Saccharuw

officmai'in» (blz. 3 tot II), die trouwens het meest uitvoerig bespro-

ken wordt.

Na eene opsonuning van de iulandsche namen, die het suikerriet

vooral in Kngelsch-Iudiö, maar ook in Zuid- en Oost-Azië en op

Madagascar draagt, als ook van de namen, waaronder het in het

Sanskriet aangeduid wordt, volgt eene lange lijst bevattende de lite-

ratuur, voor zoover die op suikerriet, dus niet op suiker, betrek-

king heeft. De groeiplaats (in liet wild op de Nioobaren), het

gebruik dat van den vezel gemaakt wordt, de aanwending als medi-

cijn zoowel bij de inlanders als in onze geneeskunde, het gebruik

als voedsel voor mensch en ilier worden vervolgens l)esproken.

Onder het hoofd „ilomostic and sacred" wordt ten slotte gemeld

op welke wijze liet uitgeperste riet door de inlanders ') gebruikt,

en vervolgens uitvoerig besproken welke belangrijke rol liet suiker-

riet speelt in den godsdienst den Hindoes, waarbij onder meer

beschreven wordt hoe het bloeicni van het suikerriet als een ongun-

stig voorteeken l)eschouwd wordt. De re<len daarvan is, volgens

Watt, waarschijnlijk die, dat, daar het riet bij den l)loei in suiker-

gehalte achteruitgaat, men meeiule dat het voortplanten door middel

van zaad eene sleidite wijze was om zeer suikerhoudoiul riet te

verkrijgen en om die reden werd het bloeien voor een onheilspel-

lend teeken verklaard. Een aantal aanhalingen uit een rapport,

in het jaar 1792 door den politiekcn agent te Banares over het

suikerriet ingeleverd, voor zoover die betrekking hebben op gods-

dienstige gebruiken, waarbij er onder meer op gewezen wordt, dat

in deze juist de groote moeilijkheden gelegen zijn, die men onder-

vindt bij elke poging om verl)cteringeu in de wijze van cultuur enz.

te brengen, sluiten dit artikel over Sacchanrm offichiarinii.

'j Met inlanders worden hier steeds de inboorlingen van Kngelsch-

Indië bedoeld.
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Na behandeling van Succlianun spontanemn, begint dan op

blz. 12 de bespreking van .suiker en suikerriet.

Na eene korte vermelding van een aantal suikerlevercnde planten

(^cer-soorteu, suikerahorn ; Arenija sdrcharifeni, arengpalm ; Befa
;

eenige palmen, Zea Mais enz.) volgt (blz. 15—20) eene uitvoerige

beschouwing over do theorie der suikcu-vorming in de plant,

waarin o.m. gezegd wordt, dat het vinden van eene methode waar-

door het mogelijk zou worden oukristalliseerbare suiker in kristal-

liseerbare om te zetten, een grooter invloed zou uitoefenen op den

suikerhandel dan de aischaffiug der slavei-nij of de productie van

bietsuiker ooit gehad hebbeu.

De bespreking van den mikroskopischen bouw van het riet eu

van de daarop berustende, ratioueele wijze van winning van suiker

uit riet of bieten, door diffusie, wordt gevolgd (blz. 22-28) door

een overzicht over de chemische samenstelling van het suikerriet,

van de eigenschappen van saccharose, hare ontlediugsproducten en

van de methode van de quantitatieve bepaling van rietsuiker.

De geschiedenis der suiker (blz. 28 -41) komt dan aan de beurt,

waarbij, uitgaande van hetgeen uit de 8anskrietsche geschriften

bekend werd M, en in verband met de namen van suiker en suiker-

sap in andere Oostersche talen en hunne afleidingen, Watt tot de

conclusie komt, dat de cultuur van suikerriet van uit Bengalen zicli

verspreid heeft, en dat deze cultuur sedert een .SOOO jaar in Indië

gedreven wordt, terwijl ook de mogelijkheid toegegeven wordt, dat

suikerriet door cultuur ontstaan is uit Sacchaniui arundmaceion of

'S', sponhmeum e.a., daar ook deze suiker l)evatten, zoodat zij door

kinderen in Bengalen nog al eens gekauwd worden. Dan volgen

mededeelingen over de vroegste wijze van cultuur in Indië, de

overbrenging naar West-Indië, de geschiedenis van den Indischen

suikerhandel, de vestiging van Europeesche plantages in Indië, den

invloed van de afschaffing der slavernij en eindelijk over de grootste

raoeielijkheid die de rietsuiker te overwinnen had : de ontdekking

van rietsuiker in den suikerbiet en hare winning uit deze.

Na deze meer theoretische besprekingen volgt het hoofdstuk hande-

lende over de cultuur van riet in Indië, waar in de eerste plaats gespro-

ken wordt over de gekweekte variëteiten van het riet, (blz. 41— 79).

') In het Sanskriet is Khandu (waarvan o.a. ons woord kandij) de naam

van tot grein gekookt suikersap, terwijl<jfoeZaaldaar ruwe, ongeraffineerde

suiker beteekent.
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Onder de geïmporteerde wordeu uitvoerig besproken, met uit-

gebreide opgave van literatuur over elk, de volgende variëteiten:

Mail rif ilis- (Ofaheite-), Otaheite- (geel- en stroo-kleurig), Bourhon-^

Batavia-, China- en Singapore-YXQi. Voor elk der verschillende

streken van Engelsch-Indië wordeu vervolgens de daar aangeplante

inlaudsche variëteiten uitvoerig behandeld (blz. 57— 79).

In de tweede plaats wordt in bedoeld lioofdstuk eveneens de ver-

betering van het suikerriet aan eene uitvoerige bespreking onder-

worpen (blz. 79—88), waartoe vier methoden van verbetering ge-

noemd worden en wel : l" onderzoek van alle verkrijgbare rietsoorten

naar hunne geschiktheid om zich naar eene andere omgeving te

voegen ; 2'' onderzoek naar den invloed van bepaalde cultuurme-

thoden ; 3» uitzoeken en voortplanten van die spruiten, die aan het

doel beantwoorden en 4° hetzelfde doen met zaailingen.

Elk dezer methoden wordt dan meer in het bijzonder nagegaan

en vooral het verbeteren van het riet door middel van zaailingen

en bastaarden uitvoerig besproken.

Niet minder omstandig is het historisch overzicht over de

pogingen tot vestiging van suikerriet-aanplantingen in Indië

(blz. 88— 114) van af het begin der 18" eeuw, waarin een aantal

interessante aanhalingen voorkomen van opstellen uit tijdschriften

van de eerste helft van deze eeuw, zoowel als van later dagtee-

kening.

De uitbreiding die de cultuur van suikeriet verkregen heeft, en

de consumptie van riet en suiker, beide in Indië, worden ver-

volgens besproken (blz. 114— 121). Hierbij wordt er o.a. op gewezen,

dat de schattingen van het Gouvernement omtrent de opper-

vlakten met suikerriet beplant, zoowel als omtrent de totale

productie van suiker zeer waarschijnlijk onjuist zijn, daar eene

naauwkeuriger berekening van Thomson en Mylne tot het resultaat

geleid heeft, dat ten minste in Bengalen de daarvoor opgegeven

bedragen ongeveer dubbel zoo groot moeten zijn. Op die wijze

berekend, zo\i de totale opijervlakte met riet beplant 2^ millioen

acres bedragen, en de totale productie 2\ millioen ton zijn.

Ziekten, plagen, vijanden enz. waaraan het suikerriet en de suiker-

cultuur in het algemeen onderworpen is, worden vervolgens (blz.

121— 127) behandeld, dorli niet zoo uitvoerig en grondig als de

andere afdeelingen.

Onder de ziekten worden genoemd, als van plantaardigen oorsprong,
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alleen „smut" en „rust''' en oiidci' de plagen : de hoorder, de „pon

blanc" of luis, en de mijten opgeteld.

De grootste vijand van de suikercultuur wordt echter de g-eld-

schieter genoemd, daar ten slotte door dezen steeds de eigenlijke plan-

ters de prooi worden van dezen bloedzuiger, uit wier handen zij zicli

niet meer vrijmaken kunnen wanneer zij er eenmaal ingcraakt

zijn. In één adem met deze menschen worden de jakhalzen en witte

mieren genoemd. Middelen ter verdrjjving van deze laatste diertjes

worden ook besproken.

De methoden van cultuur van het riet, het planten, oogsten

en het persen van het sap worden vervolgens zeer uitvoerig behan-

deld (blz. 127— 252) en na eene algemeene inleiding, voor de

verschillende afdeelingen van Engelsch-Indië de daar gevolgde

handelwijzen besproken, terwijl daar tevens de statistieken, op die

streken betrekking hebbende, aangegeven worden. Achtereenvol-

gens worden behandeld: Bengalen, Assam en Caehar, de Noord-

Westelijke Provincies en Oudh , Panjab, de Centrale Provincies,

Centraal-Indië en Rajputana, Bombay en Sind, Madras, en Burma.

De vergelijking van al deze talrijke en nauwkeurige gegevens

met die welke Java's suikerindustrie opgeleverd heeft, zou zeker

tot menige interessante gevolgtrekking aanleiding kunnen geven,

doch dit moet natuurlijk aan specialiteiten in de suikercultuur

overgelaten worden en zoude ook hier niet op hare plaats zijn.

De bereiding van suiker uit het rietsap komt vervolgens aan de beurt^

op blz. 252— 313, en wordt dus ook weder zeer uitvoerig behandeld-

Het artikel begint met eene korte bespreking der verschillende

producten en vormen, die het rietsap gedurende de verwerking tot

suiker aanneemt, met opgave voor elk van eene reeks namen, waar-

onder zij in verschillende streken van Engelsch-Indië bekend zijn,

zoowel als de namen die deze producten in de overige deelen van

Zuid-Azië en in het Sanskriet dragen.

Xa eene algemeene inleiding in de bereiding van de suiker, de

zuivering enz. en na eene korte bespreking der verschillende han-

delwijzen en de verschillende daarbij toegepaste methoden (win-

ning van het rietsap, defaeeatie en zuivering, concentreering en tot

grein koken, zuivering der gewonnen suiker) worden wederom de

gebruikelijke methoden voor elk der reeds genoemde provincies

zeer uitvoerig afzonderlijk besproken (blz. 266— 313).

Ook hier zou eene zorgvuldige vergelijking met de op Java toe-
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gepaste werkwijzen misschien menigo V)elangrijke bijzonderheid aan

den dag kunnen brengen.

Na deze meer technische hoofdstukkeu laat Watt de tinantieële

Tolgen.

Hij begiut daarbij met de bespreking der suikerpremies en sui-

kerbelastingen (blz. 313— 319), waarbij ook de bietsuikerindustrie

in de verschillende landen van Europa in het oog gehouden wordt,

alles in verband met de in- en uitvoeren van landen, waar suiker-

premies toegekend worden.

Vervolgens worden de suikermoleiis; en raffinaderijen besproken

(blz. 319— 323) vooral in verband met de mogelijkheid om het raifi-

uadeeren in Indië te <loen plaats hebben, daarna (blz. 323—328) de

suikerprijzen, zoowel van riet- als van bietsuiker, terwijl het geheele

artikel over de suiker sluit met een uitvoerig overzicht (blz. 328—380)

over den Indischen haiulel in suiker, over een groot aantal jaren,

loopende tot en met het jaar 1891, waarbij afzonderlijk bespro-

ken worden de buitenlandsche handel in ongeraffineerd en geraf-

fineerd (blz. 332 — 345), de binnenlandsche handel in die

artikelen met inbegrip van die over de grenzen (blz. 346 —
371) en die langs de kusten (blz. 371 — 380). Ook hier wor-

den de verschillende provincies afzonderlijk behandeld, waarbij

uitvoerige statistieken van in- on uitvoer van sxiiker aangehaald

worden.

Uit dit overzicht, dat eigenlijk alleen slechts de titels der hoofd-

stukken waarover in het artikel gehandeld wordt, kon bevatten,

zal wel voldoende blijken welk een schat van belangrijke wetens-

waardigheden aldaar verzameld zijn.

Eene dergelijke verhandeling over onze eigene suikerindustrie op

Java in de meest uitgebreide beteekenis van het woord opgevat,

eene vergelijking van deze met het in bovenbedoeld artikel saamge-

vatte en behandelde, zou voorzeker in de hoogste mate gewenscht

en belangrijk zijn, en de daarvoor vereischte grondige bestudeering

van het onderwerp zeer zeker ten voIIp loonen.
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OVER MISLUKTE POGINGEN TOT HET VERNIETIGEN
VAN RUPSEN DOOR MIDDEL VAN KUNSTMATIGE

INFECTIE MET BACTERIËN.

Bij de geweldige verwoestingen in de laatste jaren, sedert 1889,

door de rupsen van de zoogenaamde „nonvlinder" Ocneria Monacha

in vele dennenbosschen in Europa aangericht, heeft men getracht

ter bestrijding eene methode toe te passen, die door de natuur zelf

als het ware aan de hand gedaan werd, n.1. het verspreiden eener

epidemische ziekte onder de rupsen.

Eene dergelijke bestrijding werd o.a. met goed gevolg toegepast

tegen de veldmuizen in Griekenland, waar men een muizen-typhus

wist te verspreiden. Hierover is in dit blad reeds een mededeeüng

verschenen ^).

Bekend zijn ook de pogingen om de konijnen in Australië door

cholerabacteriën te verdelgen, welke niet met succes zijn bekroond,

en de bestrijding van engerlingen („wawalans, oerets") door eene

schimmelziekte, over wier welslagen de berichten nog uiteenloopen.

Met deze laatste zijn ook op Java reeds proefnemingen aangevangen.

De aanwending dezer methoden berust op de waarneming, dat,

wanneer schadelijke dieren zich op eene buitengewoon snelle Avijze

vermeerderen en zoo epidemiën veroorzaken, bijna altijd onder deze

dieren zelf ziekten ontstaan, die gewoonlijk dan ook min of meer

epidemisch optreden en veroorzaakt worden door verschillende

schimmelsoorten of ook door bacteriën. Ook bij do „non" was dit

opgemerkt. Daar waar de rupsen in groeten getale voorkwamen

vond men ze dikwijls aangetast door een ziekte, waaraan men in

Duitsehland den naam „Schlaffsuchf (een onvertaalbaar woord) gaf.

en die groote overeenkomst vertoonde met eene zeer bekende ziekte

in de zijdeworm-kweekerijen, de zoogenaamd „tlacherie". De rupsen

kruipen aan de toppen der takken bij elkaar (dat noemt men dan

„wipfeln"), laten de koppen hangen en spoedig daarna verandert het

geheele lichaam in een met olieachtige vloeistof gevulde huid ; deze

berst open, de vloeistof vloeit er uit en de huid verdroogt.

Uit deze olieachtige vloeistof zijn twee specifieke bacteriën-soorten

gekweekt, welke onder de namen Bacillus B. Hoffniann en Bacte-

r'mm Monachae zijn beschreven. Zij laten zich gemakkelijk kwee-

ken en onderscheiden zich van rottingsbacteriën, die natuurlijk in

») Teiismannia III, 1892, blz. 688.
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de gestorven rupsen ook liij menigte optreden, doordat zij reukeloos

zijn en op de vaste voediugsgelatino oppervlakkige kolonies vormen,

die de gelatine niet vloeibaar maken.

Van een aantal proeven door Tuboeiif met deze bacterie genomen

vermelden wij de volgende :

Den 21®" Juni 1892 werden rupsen der ^non" geïnfecteerd, door

ze in een glas te plaatsen, waarin de tot voedsel dienende bladeren

met een reinoultuur van bacteriën, in water gesuspendeerd, waren

begoten. De rupsen aten 's nachts de bladeren op en werden den

volgenden morgen op in potten geplante beuken overgebracht.

Het gevolg was:

1° Infectie met BariUus B. Hoffituntii den 21^" Juni verricht:

Deu 25®" stierf de eerste rups, den 27*^" de tweede, den 28'^" de

derden den 30"" stierven de laatste twee

;

2° Infectie met Bacten'uDi Moiiachae (\en 21'^'^ Juni \err\dit: Den

26®" stierven twee rupsen, den 29®° stierf er een ; één had zich verpopt.

Ook door eene injectie in de vleezige pooten der rupsen werd de

infectie verricht, terwijl andere tot controle met gesteriliseerde naal-

den geprikt werden.

Alle rupsen stierven, zoowel de ingeente als de niet ingeente

rhet is een aan rupsenkweekers bekend feit dat eene verwonde rups

het zelden of nooit tot vlinder brengt), maar bij de gezonde had

het afsterven veel langzamer plaats.

Tuboeuf, die deze proefnemingen verrichtte, is van oordeel dat

hare toepassing in het groot nogal bezwaren heeft: de infectie

werkt zeer langzaam en hangt voor een deel van bijzondere

dispositie der rupsen af.

Ook heeft hij er herhaaldelijk op gewezen, dat de verspreiding

der ziekte langzaam plaats hoeft en gewoonlijk eerst dan optreedt,

als de rupsen reeds een „kahlfrass" (ontbladering) der boomen hebben

teweeg gebracht; dat men zich derhalve op dit natuur-hiilpmid-

del niet kan verlaten, maar dat mon groote schade door krachtige

maatregelen kan voorkomen, zooals dit in Beijeren zoo energiek

on met goed gevolg is geschiedt.

De lijinrliKjen bleken daar en in Pruisen daarvoor het beste

middel te zijn.

Dit aanleggen van lijmringen rondom do stammen der boomen

l)erust oj) de gewoonte dor noni'U[>scn om slechts 's nachts te vreten.

Als zij verzadigd zijn trekketi zij uit de bladki'oon naar beneden
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en verspreitleu zich over de stam men. Besmeert mcii dus over

dag de stammen met een ring van lijm, dan kunnen de rupsen

tegen den avond niet meer naar boven komen. Tuboeuf merkte

op dat bij de op deze wijze door honger verzwakte rupsen ook de

„flacherie" veel sterker optrad.

Op groote schaal werd in 1892 de infectie der uourupsen door

bacteriën in de Hertogelijke ,, Forsten" van Ratibor verricht. De

vernietigende werking vertoonde zich volgens het gegeven verslag

na ongeveer l'/^ week. De rupsen begonnen toen te „wipf'eln". Per-

ceelen met gezonde rupsen vertoonden een veel grooter bladverlies

dan die, waar infectie met Bac/lltis B. Hoffniann had plaats gehad.

Dit schijnbaar gunstig resultaat verliest echter bij een kritische

beschouwing zeer veel van zijn waarde zooals door Tuboeuf wordt

aangetoond.

Volgens Tuboeuf blijkt uit de verslagen:

1° Dat de infectie in het geheel niet met den ziekte-bacillus

maar met alle mogelijke rottingsbacteriën is uitgevoerd.

2° Dat de gunstige resultaten zoo snel op de infectie volgden

dat een oorzakelijk verband reeds daarom alleen niet kan aange-

nomen worden.

Hoe gering de wetenschappelijke waarde der proefnemingen was?

die zonder de noodige kennis van bacteriologische vraagstukken en

methoden werden gedaan, blijkt duidelijk uit enkele door hem uit

de verslagen overgenomen mededeelingen.

De infectie in het groot werd op de volgende wijze geschilderd

:

„A.ls bijzonder geschikten voedingsbodem had de houtvester Schraidt

versch vleesch met aardappelen vermengd bevonden, waarop in korten

tijd de bacteriën zich kolossaal vermeerderden. Dientengevolge

werd een onbruikbaar paard geslacht en in veel stukken gesneden?

de stukken werden met den Bacillus geënt en dan overal in de

door de nonrupsen aangetaste streken opgehangen. Dit geschiedde

in het begin van Juni en reeds den 21^" en de daaropvolgende

dagen derzelfde maand trad bijna overal het .,wipfeln" der rupsen,

het karakteristieke kenmerk der „flaeherie", op nadat reeds eenige

dagen te voren de rupsen weinig bewegelijk waren geworden en

met vreten hadden opgehouden. De „flaeherie" is in de laatste

dagen in vollen omvang uitgebroken en thans is het moeilijk nog

eene gezonde nonrups in de aangetaste streken te vinden. De rupsen-

ramp is hier als overwonnen te beschou-WÊn".
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Uit het verslag zelf blijkt ondertusschen dat in de bosschen de

„flacherie'' reeds was opgetreden yóór de infectieproeven, en dat

dus de verspreiding der ziekte-bacillen door natuurlijke oorzaken

van oneindig meer werking moet geweest zijn voor de gunstige

resultaten, dan de stukken rottend paard evleesch, die natuurlijk van

alle mogelijke soorten van bacillen wemelden.

Tuboeuf komt dan ook tot de volgende conclusies

:

1. „De infectieproeven, in Katibor genomen, waren niet de

,oorzaak van de daar uitgebroken ziekte, veeleer was deze reeds

„voor dien tijd verspreid en alleen het eind-verschijnsel, het

^wipfeln" nog niet waargenomen.

2. „In gelatine-culturen laten zich de bacteriën niet zoo lang

„virulent houden, dat zij bij het begin van een rupsenplaag (dus

„als zij niet vooraf op rupsen kunnen overgebracht en virulent

„geworden zijn) voor infectie dienen kunnen.

3. „De bacteriën kunnen niet in zoo groote massa's in het bosch

„gebracht worden, dat hun aantal maar eenigermate te vergelijken

„is met de massa's die bij de epidemieën door dé natuur zelf wor-

dden aangewend.

4. „De overbrenging der infectie (door middel van in massa

„opgezaraelde rupsenlijken) van plaatsen waar de ziekte spontaan

.„is uitgebroken, naar die plaatsen waar de rupsenplaag zich voor

„het eerst vertoont en de rupsen nog gezond zijn, kan op zijn

„vroegst in het tweede jaar eenc uitwerking vertoonen. Andere

„bestrijdingsmiddelen blijven dus in elk geval onmisbaar".

Het bovenstaande heeft natuurlijk alleen betrekking op het zeer

speciale geval der bestrijding van nonnenplaag, niet op de methode

van bestrijding door bacteriën of ziekteschimmels in het algemeen.

Het bevat echter wel eene algemeen geldende waarschuwing om

niet al te optimistisch te zijn in het aannemen van schijnbaar zeer

gunstig luidende verslagen van verkregen resultaten.

(ForstJ. natiirir. Zeifsr/rriff, Maart 189.S). r.
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TOMATHNBLADEKKN ALS [NSECTENVERDRIJVEkH.

Volgens epiio vortjiling in do „ Wccklti 'riinc,.^" van ^felbournc uit

een Zuid-Amerikaanscli blad zijn tomatenbladeren gebleken van

waarde to zijn in eeno nnvevwachte richting. Het schijnt dat de

eigenaar van een aantnl perzikenboonien, die door CurciiUo aan-

getast waren, tomatenbladeren roiidani de stammen en takken

plaatste om ze te beschaduwen.

Hij was, toen hij den volgenden <lag zijn lioomgaard bezocht,

zeer verrast de boonien di(' zoo behaij^eld waren, geheel van

insecten bevrijd te vinden. Deze wenk werd ter harte genomen;

hij maakte een aftreksel van versehe tomatenbladeren en bespren-

kelde met die vloeistof eenige rozen-, perziken- on oranjeappel

-

hoornen, en binnen twee dagen waren van alle soorten van insecten^

die op de boomen aasden, (^oqw enkele meer te zien. Het Depar-

tement voor Agrienltnur (in Nienw-Ziiid-Wales) besluit boven-

staande mededeeling met het verzoek van planters tè mogen

vernemen of bovengenoemd middel in die kolonie geprobeei'd is

en zoo ja, met welken nitslag.

(Af/rie. Gazette of X. S. Wales,

Vol. ir. p. 141). r.

8ISAL HENNEP

In N.-Z.- Wales heeft het Departement van Agricultuur pogingen

aangewend om de Afjaiy rir/ida, MUL var. Sisalana uit Bahamas

te verkrijgen. Volgens een onlangs ontvangen bericht is echter de

uitvoer van de Sisal-hennep-plant — voor welk doel ook — ver-

boden tot het einde van 1898, zoodat nu pogingen aangewend

worden om ze van elders te ontbieden.

{Afjfic. Gazette of N. S. IFales,

Vol. IV, p. 142). r.

CANANGA-OLIE.

Dit door Schimmel & Co. te Leipzig het eerst in den handel

gebrachte destillaat heeft zich in korten tijd een wa^ gebaand en

vindt in groote hoeveelheden toepassing in de zeepfabrieken, waar

het gebruik van Ylang-YJony-olie te dnuv is.



^ 286 —

Beide oliën, hoewel vau eeiie en dezelfde plant, Cananga odorata,

afkomstig '), zijn zeer verschillend in reuk, hetgeen uit de meer

of niiuder goede cultuur der plant te verklaren is.

Volgens BI urne zijn de bloesems van de wildgroeiende, onver-

edelde Ca)taii{/a-hoomen bijna reukeloos. Het is niet te ontkennen,

dat de (lualiteit van de op Java gedestilleerde caiianga-olic in de

laatste jaren goede vorderingen gemaakt heeft en zich daardoor

met recht in eeue groote gunst verheugt, terwijl het gewone

„Oost-Indische" product bijna zonder vraag en, niettegenstaande

den lagen prijs, niet met voordeel te gebruiken is, daar het de

fijnere geur mist. Schimmel & Co. hebben onlangs met verschei-

dene destillateurs in Semarang directe connecties aangeknoopt en

ontvangen regelmatig versche aanvoeren.

{Schimmel it Co. April-Bericht 1893.) r.

00ST-INDI8CHE GERANIU.M- OF PALMAKOSA-OLIE.

Deze vroeger ten onrechte Tiirksche f/eranimn-olie, genoemde

olie is op 't oogenblik zeer hoog in prijs, omdat in Engelsch-Indië

door de zware regens in Juni van het vorige jaar alles tegen den

grond geslagen en verrot is. Het geraniHin-gras groeit vooral in

de Nagpore-Khandei- en Jubbulpore-districten en in kleinere hoe-

veelheden ook in den Rajputana. Tegen den tijd der rijpheid heeft

het de dikte van een potlood en is 4— 5 voet hoog. l\\ Cashmir

wordt het gecultiveerd. Men snijdt het in October en November

omstreeks den bloeitijd. Het hoofdbestanddeel van de olie is

geraniol.

{Schimmel d' Co. Aprll-Jkrirht 1893.) /'.

CHAMPACA-OLIE.

De echte Champaca-olio, van Mic.hdia Champaca, L., is sedert

jaren uit don handel verdwenen, en de pogingen van Schimmel & Co.

om dit heerlijke product weer te verkrijgen, leden tot nu toe

') Vroeger meende men dat de Ylang-Ylang -olie van een op Manilla

groeiende Orchidee afstamde. li. Gal wees er echter op dat een op de

Antillen groeiende boom, dien hij Unoiia odorutissima noemde, deze olie

levert. (Hef.)
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scliipbreuk. Behalve de lioogc prijs der hloeineii, die per stuk

verkocht worden, is er uog' eeno nioeiolijkheid, nl. de vleezige

natuur dier bloemen waardoor ze spoedig- rotten, zoodat ze in geheel

verschen toestand gedestilleerd moeten worden.

Onder den phantasie-naam Champaca-olie of Cli<iiH/)ara-hont-olie

wordt in den laatsten tijd eene olie in den handel gebracht die in

het minst niet op de echte gelijkt, maar identisch is met gna-

jakhout-olie.

{Schimmel rf' Co. April-Herirlit LSD.'i). r.

DE AVERKING VAN ROOK OP PLANTEN.

De heer G. Nicholson heeft eene studie gemaakt van de schade-

lijke werking van rook op planten. Het is vooral in de groote

fabrieksteden van Engeland en Schotland, dat die werking zeer

merkbaar is. Dikwijls ziet men de bladeren daar bedekt met een

vettig, zwart laagje, bestaande uit roet (niet te verwarren met eene

zwarte schimmelsoort, die ook meermalen op planten voorkomt).

De huidmondjes worden daardoor geheel of gedeeltelijk verstopt,

zoodat de lucht niet meer vrij in het inwendige van het blad kan

toetreden en dit in het uitoefenen zijner functiën gestoord wordt.

Veel schadelijker is echter het zwaveligzuur gas, dat ontstaat

door verbranding van zwavel, die altijd, veelal in verbinding met

ijzer als zwavelijzer, in meerdere of mindere mate in steenkool

aangetroffen wordt. De invloed van dit gas is reeds merkbaar,

als de planten geruimen tijd vertoeven in lucht, die slechts

1/1.000.000 daarvan bevat. Volgens proeven van Stockhardt ver-

toonden klaver en grassen, die gedurende twee uren blootgesteld

werden aan de inwerking van lucht met 1/40.000 deel zwaveligzuur,

sporen van vergiftiging. In de open lucht zijn de planten evenwel

zelden voortdurend aan de werking van dit gas blootgesteld, zoo-

dat het gevaar, dat zij loopen veel minder groot is, dan men wel

zou meenen bij het tijdelijk aanwezig zijn van eene ruime hoeveelheid

van het gas.

Zichtbaar wordt de invloed ervan door het ontstaan van door-

schijnende vlekken op de bladeren, die eerst dof groen zijn, dan

bruin worden en eindelijk verdrogen. Als de wortels voortdurend

nat gehouden worden, merkt men dikwjjls druppels vocht aan
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weerszijden iler lioofilnerveu op. (Iroeue strepen loopen langs de

nerven en vormen op het afgestorven bladmoes een groen netwerk,

dat een kenmerk van het euvel is. Do cellen ervan bevatten eene

groote hoeveelheid vloeistof', rerwijl de i-hemisohe analyse eene

overmaat van zwavel aantoont.

Vooral Coniferen hebben er ve(d door te' lijden, daar zij minder

snel dan andere planten van l»lad verwisselen. Kruidachtige planten

lijden raetr dan boonicn en heesters met afvallend blad. De
inwerking van het gas is geringer in het donker dan in het licht en

ook veel minder in den winter dan in den zomer.

Behalve het zwaveligzuur-gas behoort ook het zoutzuur tot de

schadelijke bestanddeelen van den rook.

[Revue Horfieole, 180.S, ,Vo. 7). .s.

TILLAND8IA XIPHIOIDES V.\l{. AREQÜITAE.

In onderstaand tijdschrift wordt eene nieuwe variëteit van Tillandsla

fiphioides beschreven, die volgens de afbeelding zeer fraai moet

zijn. Zij werd in 1890 ontdekt door Rd. André en den planten-

liefhebber Cantera, in duizenden exemplaren groeiende op de rotsen

van de grot van Arequita in de Republiek Uruguay.

De stijve bladeren zijn 12—20 c\f. lang, aan de basis l.ö— 2 e.M.

breed en loopen spits toe; zij zijn dicht bezet met kleine, witachtige

schubjes. De aarvormige bloeiwijze draagt vele groote, witte, zeer

sierlijke bloemen.

(Revue Horfleole, 1893, No. 7). .?}.



BERICHTEN UIT 'S LANDS PLANTENTUIN,
UITGAANDE VAN DEN DiRECTEUR DER INRICHTING.

LOOISTOF-BASTEN EN -EXTRACTEN

VAN

NEDERLANDSen INDIË O

DOOR

S. H. KOORDERS,

Houtvester hij het Boschivezen in Ned.-Indië

;

toegevoegd aan den Directeur van 's Lands Pïantentuin.

INLEIDING.

Onder looimiddelen verstaat men, zooals algemeen bekend, alle zoo-

danige looizuurbevattende plantenstoffen, welke de eigenschap bezitten

om dierlijke huiden lenig, duurzaam en voor water moeilijk doordring-

baar te maken, m. a. w. om versche dierenhuiden in leer te veranderen.

Deze eigenschappen kan de huid wél is waar ook verkrijgen

door aanw^ending van anorganische stoften (aluin, keukenzout, enz.)

of van vet, zooals bij de fabricatie van zeemleder (van geiten-

en schapenhuiden), maar het gewone bruine („lohgare" of „roth-

gegerbte Leder") leder voor schoenen, zadels, riemen, enz. kan alleen

verkregen worden door ze te behandelen met plantaardige looistoffen.

Bijna alle plantendeelen bevatten gedurende sommige tijdperken van

hunne ontwikkeling looizuur-verbindingen. Vooral is dit het geval

met wortel, schors, hout, blad en vrucht; zoomede in ziekelijke

door galwespen veroorzaakte, uitwassen in de z. g. gallen.

Voor de praktijk zijn de basten (schorsen) van verschillende hoom-

') Deze nota is opgemaakt naar aanleiding eener bij den Directeur

van 's Lands Pïantentuin ingekomen verzoek om inlichtingen omtrent

dit onderwerp,

IV 19



— 200 --

soorten van het meeste belang en zulks niet alleen, omdat deze veelal

groots hoeveelheden looizuur bevatten, viaar vooral ook, omdat men

vele dezer looistofrijke basten gemakkelijk en niet geringe kosten in

groote hoeveelheden kan verkrijgen.

Eiken-, sparren en wilgen-hast worden in Europa het meest algemeen

als looimiddelen gebezigd. Voor de Europeesche leerlooierijen is de

eikenbast van het meeste belang. Men bezigt hiervoor de schors

van een 18-tal Quercus-soovten, welke wildgroeiend in de bosschen

van Midden- en Zuid-Europa voorkomen, en aldaar op groote

schaal in de z. g. „Schiilwaldungen" gecultiveerd worden. De wel-

vaart van de Europeesche leerlooierijen hangt ten nauwste samen

met het welslagen dezer aanplantingen ^).

In het algemeen zijn jonge basten rijker aan looistof dan oudo,

en het is met het oog hierop, dat men in Europa de voor dit doel

geplante eiken reeds binnen 10—20 jaren omkapt ; in België geschiedt

dit zelfs reeds na 3— 5 jaren. Diuir worden echter dan de jonge

hoornen in hun geheel fijngestampt, en als looimiddel gebezigd.

In de meeste Europeesche leerlooierijen gebruikt men een mengsel

van eiken- en sparren-ha,9,t. De overige Coniferen-hosten worden

in Europa zelden gebezigd.

In Amerika gebruikt men veelal den Iin.st van Pinus canadensis,

L. en van Pinus alba, Aif.

In Rusland dient de bast van 2— 3-jarige loten van verschil-

lende wilgensoorten {Salix alba, L.; S. pentandra, iy., e.a.) voor de

bereiding van het bekende juchtleder. In enkele streken van 2s"oord-

Europa worden ook de basten van berken, elzen en olmen als

looimiddelen gebezigd. Het marokko- leer Avordt met den bast van

den granaat-appelboom (Piniica) toebereid.

') Om te doen zien hoeveel er in Europa op het gebied van looistof-

productie gearbeid wordt, zij het volgende (door rnij reeds in het Tijdschr.

V. N. en L. v. N. I. 1892. Dl. 44. blz. 178 vermeld) op nieuw in

lierinnering gebracht.

wOmreiien liet transport van looischorsen relatief kostbaar is. hebben

«vele fabrieken in llüngar\je en Slavonië zich toegelegd op het maken

»van extracten uit verschillende schors-soorten. Vooral eiken-schors-

))extract wordt diiiir in groote hoeveelheid gemaakt en naar Engeland,

«Nederland, Italii', liiislaud, l'x'lgii' en Zwitserland uitgevoerd. Een dier

«grootste etablissementen, dat iu 1883 opgericht werd, draagt den naam

«van «The Oak-Kxtract Company" en is gelegen in Slavonië : (Centralblutt

!)f, d. ges. Forstwesen, 1890, Juli p. 'óiö)".
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Door de wereldtentoonstellingen is de aandacht der leer-industrie

gevostio-d geworden op talrijke exotische looistoffen, waarvan vele in

alle opzichten de aandacht waard zijn. In het bijzonder geldt dit voor

de volgende basten : Weinmannia glahra^ L. en Rhizophora Mang.le,

L. uit Zuid-Anierika; zoomede voor: Cocmlolia tivifera, L.-^ Cedrela

hrafiilieiK^is, St. HU. e. a. uit Zuid-Afrika, de basten van eenige

Acacia's, f. iv. van : Acacia decurrens, Willd. (black-wattle), Acacia

Ceh/'l, Gr., enz., uit Australië, A. cafcchN, HV/Zc^. uit Britsch-Indië.

Sommige exotische vruchten verdienen echter uit een praktisch

oogpunt eveneens onze aandacht; vooral geldt dit voor de volgende :

dlri-divi- en baldah-^evden {Caesalpinia- en Aracia-soorten) ; alf/a-

rohillo (BalsainorarpHm) en espinillo (Acacia).

Catechu-, Ga)tihir-, en A7» o-extracten dienen zoowel voor looierij

als in de ververij.

Het gehalte aan looizuur der voornaamste looimiddelen vindt

men in onderstaande tabel, ontleend aan het werk van Meissner

en Moeller, (zie onder literatuur)

:

Overzicht van eenige belangrijke looistoffen met het oog

op haar gehalte aan looizuur.

Basten.
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Xa dit overzicht wenden wij ons tot de nadere beschouwing van

eenige looistoffen, welke wellicht yoor Nederlandsch Oost-Indië uit

een praktisch oogpunt aanspraak mogen maken op onze belang-

stelling.

Daarbij zullen wij zoowel diegene behandelen, die reeds alhier

in gebruik zijn als dezulke, waarvan de cultuur in den Maleischen-

Archipel later wellicht eene ruime bron van inkomsten kan opleveren,

doch wier gebruik in Indië nog onbekend is.

Achtereenvolgens zullen wij hier de volgende looimiddelen

bespreken

:

1. Tanggoeli-bast (Cassia Fistula, L.)

2. Pilang-bast {Acacia hucopJdoea, Willd.)

3. Kebesak-bast (Onbekende boomsoort van Timor.)

4. Indische eiken-bast (Quercus sp. div.)

5. Indische wilgen-bast {Salix sj).)

6. Australische Acacia-bast {Acacia decurrens, WiUd.)

7. Rhizophoren-bast {Bhizophoreae.)

8. Catechii-extract {Acacia catechii, Willd.)

9. Butea-extract {Butea frondosa. Rxh.)

10. Gambier-extract {Uncaria Gambiet; Rxh.)

11. Divi-divi-vruchten {Caesalpinia coriaria, Willd.)

12. Pinang-noten {Areca Catechu, L.)

§ 1. TaNG60ELI-BA.ST.

Tanggoeli is de Javaansche naam voor eene op Java wildgroeiende

boomsoort, behoorende tot de familie der Leguminosen en wel van

Cassia Fis f ii la, L. Behalve op Java, komt die boom nog op vele

andere eilanden van den Maleischen-Archipel in het wild voor,

evenals ook in Voor- en Achter-Indië.

Op Java draagt de boom behalve den meest algemeenen naam

tanggoeli, trenggoeli of tenggoeli (Javaansch), nog de namen klohoer,

klohoer, klowoer of klohor (Madureesch). Eene naverwante soort,

de Cassia javanica, L. wordt door de Sundanezen met den naam

van hoenghoengdellan onderscheiden.

Deze boom wordt in het bijzonder veelvuldig aangetrofteu in de

loofverliezende bosscheu van Midden- en Oost-Java, inzonderheid

in de djatibosschon. Hij behoort in de heete laaglanden tehuis,
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is in de lagere bergstreken uiterst zeldzaam en wordt in het hoog-

gebergte geheel en al gemist. De tanggoeli stelt zich met zeer

onvruchtbare, periodiek zeer waterarme, en vaak steenachtige

gronden tevreden. Hij draagt vaak en dan veel vruchten. Naar

hetgeen ik van de cultuur dezer boomsoort op Java zag, meen ik

dat deze weinig bezwaar oplevert. Uitgebreide aanplantingen ont-

breken echter tot dusver op Java, en voorzoover bekend, ook

elders in Nederlandsch-Indië.

Uit de djatibosschen van Midden- en Oost-Java kunnen voor-

loopig aanzienlijke hoeveelheden bast tegen billijke prijzen verkregen

worden. In vele streken wordt de tanggoeli-heist als looiraiddel

zeer geroemd.

Praktische en wetenschappelijke onderzoekingen over dezen bast

zijn voor de leer-industrie op Java van zeer veel belang, want

mocht het blijken, dat de bast van dezen algeraeenen Javaanschen

woudboom als looimiddel die waarde bezit, welke door vele Javanen

daaraan wordt toegeschreven, dan is daardoor voor den Staat eene

nieuwe bron van inkomsten geboren en tevens de leer-industrie

van Java er ten zeerste door gebaat. En mocht dan blijken, dat

de tanggoeli als looimiddel aanbeveling verdient, dan zullen daarvan

groote aanplantingen aangelegd kunnen worden. In de werken

van Bischop Grevelink, Van Eeden e.a. wordt de waarde van de

tanggoeli slechts even aangestipt. In de ^Dictionarij of Economie

products of India'''' van Watt (1889) wordt over tanggoeli-hast het

volgende gezegd:

,,In Dacca and Cuttack, the bark is used as a tan. Mr. Cann

describes the process of tauning as follows: „ „Skins, after being

treated with lime and cleaned, are soaked in the adstringent

solution, prepared bij pounding the bark of Gassia Fistula, the

bark of Terminalia toinentosa and the pods of Caesalpinia digyna

and soaking in water for 24 hours. The process of soaking is

repeated three times" ". Mr. Buck says it is used to a small extent

in Caroupore, and at Byuor. Experiments were tried at the

Gouvernment Factory, the result being that the bark of Cassia

Fistula was pronounced a very valuable tanning material. The

north-western Provinces do a small trade in exporting the bark

of this tree".

Het navolgende is ontleend aan een officieel — niet gepubliceerd

rapport — van Dr. M. Treub, Directeur van 's Lands Plantentuin.
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-Er is eene merkwaardige overeenstemniiüg op te merken in

alle berichten uit geheel Java over rle buitengewoon goede eigen-

sohappon van den faiif/yucl/r-ha^at voor het looien; o. a. wordt dien-

aangaande de aandacht gevestigd op de missives der Kesidenten

vau Krawaug, Tegal, Banjoeraas, Japara, Rembaug, Soerabaija,

Pasoeroewan, Probolinggo en Madura.

«Daar bovendien op onderscheidene plaatsen op Java (zie hieronder)

deze bast in groote hoeveelheden te verkrijgen is tegen gering

schijnende prijzen, nam ik uit een en ander aanleiding den chef

der 1II« Afdeeling bij 's Lands Planteutuin, Dr. P. van Jloinburgh

te verzoeken wel eene looizuurbepaling van dien bast voor mij

te willen maken.

,Dr. van Romburgh bevond, dat bast van Cassiu Fistida L.

bevat: 5.6°/o looizuur (op droge bast berekend), terwijl de ter

vergelijking onderzochte bast van Cassia' javanica L. (hoent/boem/-

dellan), welke ook voor looierij wordt gebezigd (zie o. a. bladz. 12

der missive van houtvester Berkhout) bleek te bevatten 4.2%
looizuur (op droge bast berekend).

„De volgende lijst, mij door den heer van Romburgh welwillend

verstrekt, wordt hier ingelascht :

Schors van : gehalte aan looizuur

:

Eik (jong) 10.8 °:^

„ (gewoon) 6.25 „

Pijnboon 7.3 „

Beuk 2.— ^

Sycomore 16.— „

„Vergeleken met deze getallen is het looizuurgehalte van den

bast van Cassia Flstnla niet bijzonder hoog te noemen, vooral niet

flaar Dr. van Romburgh bij zijne bepaling eene methode bezigde,

waarbij het looizuur door fijn geraspte huid wordt geabsorbeerd

en het verkregen resultaat, met het oog op de looierij, terstond

van praktische beteekenis is.

.,Men dient hierbij rekening te houden met twee factoren :
1"^^ dat

de onderzochte bast van een vrij ouden tak, hier in den tuin gekapt,

afkomstig was, terwijl het zeer goed mogelijk is, dat evenals bij

eiken-bast, jongere takken van Casaia Fisfala een veel hooger

looistofgehalte bezitten ; 2*' met het feit, dat looizuur slechts eene

collectief-benaming is voor onderscheidene, eenigermate van elkaar

in chemische eigenschappen verschillende stoffen; dit verschil in
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eigeuschappeu opeubaart zieli ook iii de vcrhoiuliiig tegeuovei' het

leder bij het looien. Zeer verschilleude looizuren en, a fortiori, de

verschillende basten, waaruit zij verkregen zijn, kunnen zich tegen-

over leder anders verhouden, ook bij een gelijk gehalte aan zuur;

of met andere woorden, het looizuurgehalte is wel een belangrijk^

maar niet het eenig criterium voor de bepaling der ivaarde eener

hast-soort voor de looierij.

„De Resident van Japara zegt dan ook in zijn schrijven van 12

October 1889, K". 188/20: „Door het gebruik van tanggoelie-hast

verkrijgt het leer ook eene groots mate van zachtheid en eene

gele kleur".

Dat het leder er sterk en buigzaam door wordt, verklaart

ook de Resident van Rembang (missive van 14 November 1889,

N"^. 4365), hoewel volgens dit bestuurshoofd de bast in quaestie het

leder rood zoude maken.

„Tanggoelie-hast blijkt volgens de ingediende antwoorden in groote

hoeveelheden te verkrijgen te zijn, voornamelijk in:

Tegal tegen f 0.50 a f 1.50 — por picol,

Soerabaija „ „ 2.50 ., „ 3. — „ „

Besoeki (in de afdeelingoii

Banjoewangi en Panaroekan) „ „ 1.50 „ „
'2. — „ „

Probolinggo „ ongeveer /" 1.50 „ „

Madura (afd. Soemeuap) . . . . „ „ „ 1 50 „ «

„Hoewel deze prijzen laag schijnen, zoo is het toch twijfelachtig

of zij toi export naar Europa aanleiding zouden kunnen geven.

Bij den handel zouden hieromtrent inHchtingen in te winnen zijn.

Inmiddels is het gewenscht, dat de tanggoelie-ha.s,t, zooals deze

hier o{) Java aan de markt komt, nader worde bestudeerd en onder-

zocht. Het doel van dit onderzoek, waarvoor 's Lands Planten-

tuin — speciaal de III*' Afdecliug — dé aangewezen plaats is, zou

tweeledig zijn. Ten eerste zoude er uit moet blijken, welke speciaal

gunstige eigenschappen aan tanggoelie-haHt voor het looien toeko-

men. Ten tweede zoude uitgemaakt moeten worden, of het looizuur

op gemakkelijke wijze uit dien bast getrokken, dan wel een

extract of decoct van dien bast, een goed export-artikel zoude

kunnen worden".

Aldus Dr. Tcub in zijn officieel rapjiorl.
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§ 2. Pilanct-bast.

Pilang (Javaansch) of pellamj (Madureesch) is de inlandsche naam
van eene boomvormige, op Java veelvuldig wildgroeieude Acacia,

n. 1. van Acacia lencophloea, Willd., evenals de vorige boomsoort

behoorende tot de familie der Leguininosen.

In de literatuur en in de voor mij toegankelijke officieele rap-

porten heb ik slechts weinig over pilan(j-h?i^i kunnen vinden, niet-

tegenstaande het mij voorkomt — op grond van hetgeen ik daarvan

in Midden-Java zag — dat juist de pilamj de boomsoort is, welke

op het oogenblik in de allereerste plaats de aandacht verdient,

waar het de vraag geldt om van Java reeds thans groote hoeveel-

heden looibast te verkrijgen. Sedert jaren worden in de djati-

bosschen der Residentiën Semarang, Soerakarta en Madioen jaarlijks

duizenden pikols pilang-hast verzameld ten dienste van de aldaar

werkzame leerlooierijen.

Bij een door den houtvester Surie in 1891 genomen proef bleek,

dat het inzamelen en drogen van i>ilan</-ha,st in N.-O. Madioen per

120 pikol ongeveer op ƒ42.— te staan komt, dus op ongeveer 35 cent

per pikol (aan de spoorhalte ?). In datzelfde jaar werd door den

Resident van Madioen officieel gelast dat pilan(/-ha,st niet mocht

ingezameld worden zonder licentie van het hoofd van Bestuur.

Voor zoover mij bekend, heeft er tot heden nooit eene openbare

uitbesteding voor het inzamelen van pikmg-ha.st plaats gehad. Toch

kan zulk eene aanbesteding dringend aanbevolen worden, evenzeer

als hot aanleggen van uitgebreide aanplantingen op gemakkelijk

toegankelijke plaatsen na gunstigen uitslag van een daartoe spe-

ciaal in te stellen onderzoek omtrent de handelswaarde van pilang-

bast als looimiddel.

Een dergelijk onderzoek is tot dusver nog niet ingesteld. Dank
zij de mij welwillend toegezegde hulp van den Chef der TIl^ afdee-

ling van 's Lands Plantentuin, Dr. P. van Roraburgh hoop ik bin-

nenkort in staat te zijn een en ander over het looizuurgehalte

van ouden en jongen pilang-hsist mede te deelen.

Hier zij er op gewezen, dat de pilang op dezelfde standplaatsen

groeit als de tanggoeli. Bij voorkeur vindt men hem in de djati-

wouden en in andere loofverliezende bosschen van de heeto laag-

landen van Midden- en Oost-Java. Inzonderheid zag ik zeer vele

en zeer groote pilang-hoomen in de bosschen nabij Soember-waroe

in N.-O. Besoeki en bij Saradan in N.-O. Madioen, zoomede in vele
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andere djatiwouden o. a. in Semarang, N.-Soerakarta, Kediri, enz.

Bij Tomo is de pilamj 'm het ±13000 H. A. groote djatibosch van

de afdeeling Soemedang tatnclijk algemeen. Meer westelijk heb ik

deze boomsoort alleen bij hoogc uitzondering aangetroffen.

De pilang is in veel streken een zeer algemeene woudboom. Hij

is meestal veel algemeener dan de tamjgoeli en wordt minstens

tweemaal zoo dik en driemaal zoohoog als deze. Pilawj-hoomQn

van 35—40 Meter tophoogte bij 150 cM. stam-middellijn zijn geen

groote zeldzaamheden.

De pilawf produceert ook vaak en dan veel vruchten, en is met

zeer onvruchtbare, voor den landbouw bijna geheel onbruikbare

gronden tevreden, beide dus groote voordeelen bij eventueele cultuur

in het groot. Zijn weerstands-vermogen tegen droogteis opmerkelijk

groot. In het vochtige West-Java zal de cultuur misschien eenige

bezwaren opleveren; evenwel zal de cultuur in het groot van

pilmui op laaggelegen dorre gronden in Oost- en Midden-Java

waarschijnlijk zeer gemakkelijk zijn, althans te oordeelen naar

hetgeen ik omtrent de groeiwijze en cultuur dezer boomsoort (o. a.

in het klein in Semarang door den houtvester Bruinsma) heb waar-

genomen.

Ik moet hier nog op de eigenaardige bijzonderheid opmerkzaam

maken, dat — niettegenstaande de op Java door de praktijk gebleken

deugdelijke eigenschappen van pilang-ha,st als looimiddel — toch in

Britsch-Indië bij voorkeur andere planten voor de looierij gebezigd

worden; o. a. de aldaar wildgroeiende, op Java alleen maar gecul-

tiveerd voorkomende Acacia Catechu, Willd. (zie hieronder).

§ 3. Kebesak-bast.

Omtrent dezen bast is mij niets anders bekend, dan hetgeen

daarover is medegedeeld in het boven (blz. 294) aangehaalde rapport

van Dr. Treub. Ik laat dit hier woordelijk volgen in de hoop,

dat de lezing ervan tot nadere mededeelingen omtrent deze onbekende

boomsoort moge aanleiding geven

:

„Uit deze categorie zijn er slechts twee basten, waarop van mijne

zijde de aandacht gevestigd wordt.

„Ten eerste op den bast van den ita^esaA-'-boom uit Timor. Het

ware zeer gewenscht omtrent dezen, van een mij geheel onbekenden

boom afkomstigen bast, nauwkeurige gegevens te verkrijgen,

daar de heer Drysdale zeker geene speciale installatie voor het
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bereiden vau looistof uit dieii bast zoude hebben gemaakt (vide

missive Resident vau Timor, dd, 17 Januari 1890, No. 50) wanneer

er voor hem geeno redenen waren om oen hoog looistofgehalte, of

wel eene bijzondere gunstige wcrkiug van den Kcbesa 1,-hiisi o\)

huiden a priori aan te nemen.

., Berichten omtrent het oordeel in l'jugeland en Amerika geveld

over de door den heer Drysdale bereide looistof zouden vau veel

nut kunnen zijn. Toezending van herbarium, bloemen en vruchten

op spiritus of arak aan 's Lands Plantentuin is iu elk geval mede

gcwensL'ht".

§ 4. Indische Eiken-bast.

l'ii.ssiitKi (Javaansch en Sundaneesch) of Kasamj (Madureesch)

is de inlaudsche naam van verschillende op Java wildgroeiende

eikensoorten. Maar aantal bedraagt waarschijnlijk 20 a 25.

Met uitzondering van eene Quercus-^oovi, welke in de laagvlakte

groeit, worden de eikenboomen op Java alleen of bij voorkeur in

de hoogere bergstrekeu gevonden.

Deze groeiplaats in het hooggebergte zal steeds een praktisch,

alhoewel misschien ge.Qn overwegend, bezwaar zijn tegen de inza-

meling van passany-mhov^ op groote schaal.

Mij is niet bekend, dat op Java ergens Javaansche eikenschors

als looimiddel gebezigd wordt. Evenmin zijn er mij analyses van

bekend ').

Dat schors van jonge Javaansche (^ucrctiti-^ooviaw als looimiddel

deugdelijk zal blijken, is a priori wel waarschijnlijk, omdat een

zeer groot aantal Europecsche en Amerikaansche eikensoorten alle

zeer goeden looi-bast leveren.

Mocht het onderzoek gunstige resultaten opleveren, dan zou wcllidit

op enkele plaatsen eiken-cultuur in het groot op Java aauijcvoieu

kunnen worden.

') l'>enwel hewciirt Ui', ('ounclei'. op goza^j; van von llulincl. (hit i>|)

Java vooral 2 soorten vau cikcniiasteii als looimiddel gebezigd woiden.

I)eze zouden passung-minjuk en passang-buloe heeten.

Niet onwaarschijnlijk is het, dat hier eene vergissing lieelt plaats geiiad

iimt pilang- en taiiggoeliAyjuii en zulks omdat dit de eenigc tweeschoi's-

soorten zijn. welke op .lava tot dusver algemeen als looimiddel gebezigd

worden.
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§ 5. IXDISCIIE AViLGKK-WASr.

Op Java koineii slcclits é<'ii ut' twee .sV///./ -soorten voor, en wol

alleen gecultiveei'd in de hoogere bergstreken ; o.a. op don Claloeng-

goenji^ in de afdeeling Limbang-au van de Residentie Preanger-

liegeotschappen. zooinede op het Dicng- en ïengger-gebcrgte, resp.

in de Residentiën Bageleu en Pasoeroean gelegen.

Zooals men weet, wordt de bast vau enkele Europeesche Sali.r-

soorten gebezigd ter bereiding van juchtleder.

Voor zoover bekend, zijn nog nooit onderzoekingen ingesteld

naar de waarde van den bast van den Javaansclien wilg als looi-

middel. Eene proef in het klein met schors van dezen boom

verdient daarom m.i. aanbeveling.

Hier zij nog vermeld, dat in de Padangsche-Bovenlanden (Sunia-

tra's Westkust) door mij talrijke exemplaren zijn waargenomen,

zoowel wildgroeiend als door de inlanders aangeplant, van eene

SalLv-soovt, welke of identiek, of althans zeer na verwant is met

den Javaanschen wilg.

i^ 6. Australische Acacia-bast.

Black-ivatUe-hark is de handelsnaam van een veelvuldig uit

Australië naar Europa uitgevoerden looibast, welke afkomstig is van

eene uitsluitend in Australië wildgroeiende boomsoort, n. 1. van

Acacia decurrois, Willd.

In Nederlandsch-Indië wordt deze nuttige boomsoort, voor zoover

bekend, uitgezonderd de enkele exemplaren iu 's Lands Plantentuin

te Buitenzorg, niet gecultiveerd. Toch zou de aanplant, vooral iu

Oost-Java, waarschijnlijk kans van slageu hebben.

Iu nThe Agricultaral Gazette of' Xeir South- M'ale.s'''' (issiied by

direction of the Minister for Mines and Agricultures) Vol. II, 1892,

vindt men op bladzijde 56^— 571 eene uitvoerige beschrijving (met

afbeelding) van de cultuur dezer boomsoort, de wijze waaroj)

de bast gewonnen wordt, de prijzen van den bast, enz. Eveneens

komt eene dergelijke gedetailleerde bespreking dezer boomsoort

voor in het „Annual Progress Report of State Forest Administration

in N. S. Wales for the year 1890", blz 25.

In Watt, Dictionary of Econoraical Products of India, wordt

deze boomsoort eveneens beknopt, doch nauwkeurig behandeld,

inzonderheid wat aangaat hare waarde als looimiddel.

Die beknopte beschrijving laat ik hier in haar geheel volgen

:
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^Acacia rhrurrens, WUld., Black Watth\ A small or middle sized

tree. The bark constitutes the tanner's „wattle bark". It is rich

in tannin, and this faot, together with the many uses of the gum deri-

ved from the tree, make this one of Australia's most valuable plants.

„In England the price of wattle-bark runs from about £ 8 to

ë 11, in Melbourne about i' 5 a ton. It varies, so far as

experiments made in my laboratory have shown, in its contents
of tannin from 30 to 54% in bark artificially dried. In the
mercantile bark the percentage is sorae what less, according to

the state of its dryiiess, it retaining about 10 percent moisture;
I5 Ib. of black wattle-bark gives 1 Ib. of leather, whereas 5 Ibs.

of English oak-bark are requisite for the sarae results, but the tannic

principle of both is not absolutely identical. Melbourne tanners

consider a ton of black wattle-bark sufficiënt to tan 25 to 30 hides

;

it is best adapted for sole leather and other so-called heavy goods.

The leather is fully as durable as that tanned with oak-bark, and

nearly as good in colour.

„Bark carefully stored for a season improves in tanning power

10 to 15 per cent. From experiments made under the author's

direction it appears that no appreciable difference exists in the

percentage of tannin in wattle-bark, whether obtained in the dry

or in the wet season. The tannin of this Acacia yields a grey

precipitate with the oxide-salts of iron, and a violet colour with

sub-oxides; it is completely thrown down from a strong aqueous

solution by means of concentrated sulphuric acid. The bark

improves by age and desiccation, and yields about 40 per cent of

catechu, rather more than half of which is tannic acid, Bichromate

of potash, added in a minute quantity to the boiling solution of

üf/mo.sa-tannin, produces a ruby-red liquid, fit for dye purposes;

and this solution gives, with the salts of sub-oxide of iron, black

pigments, and with the salts of the full oxide of iron, red-brown

dyes. As far back as 1823, a tluid extract of wattle-bark was

shipped te London, fetching then the extraordinary price of ^ 50.—

per ton, one ton of bark yielding 4 cwts of extract of tar-consistence

(Simmons), thus saving much freight and cartage. For Cutch or

Terra Javanica the infusion is carefully evaporated by gentle heat,

The estiraation of tannic acid in Jcacm-barks is effected most

expeditiously by filtering the aqueous decoction of the bark after

cooling, by evaporating and then re-dissolving the residue in alcohol



- 301 -

and deterraining the weight of the tannic principle obtained by

evaporating the filtered alcoholic solution to perfect dryness.

„The cultivation of the black wattle is extremely easy, being eft'ected

by sowing either broadcast or in rows. Seeds can be obtained in

Melbourne at about 5 sh. per Ib., which contains from 30,000 to 50,000

grains. They are known to retain their vitality for several years.

Seeds should be soaked in warm water before sowing. Any bare,

barren, unutilised place might most remuneratively be sown with

this wattle-^cac/ff ; the return would be in for five to ten years.

Fullgrown trees, which supply also the best quality, yield as much as

1 cwt of bark. 1 have taken the liberty to extract almost the entire

article published by Baron von Mueller, in his exceedingly valuable

work „Select Extra-Tropical Plants", thinking it was certain to

prove most usefull to persons experimenting in India with the

cultivation of the wattle or with its most valuable tanning-bark.

The variety mollis {Acacia mollisima, Willd.) is the most plentiful

ferm in Victoria, and this is also admitted to be the most powerful

tanning agent. It grows rapidly, and in addition to the bark and

gum which it aftords the timber is much valued, chiefly as fuel".

Aldus Watt.

§ 7. Rhizophoren-bast.

Hetgeen in den laatsten tijd omtrent de waarde van mangrove-

bast als looimiddel bekend is geworden vinden wij uitnemend gere-

fereerd in de navolgende in Tei/smannia reeds verschenen mede-

deelingen van Dr. M. Greshoff en Dr. P. van Romburgh.

Die referaten volgen hier:

Looistof in Rhizophoren i).

„In zijne monographie der kustvegetatie van den Indischen Archi-

pel wijst Dr. Karsten op het buitengewoon hoog tanninegehalte,

dat de planten der strandmoerassen kenmerkt. De plantendeelen

vinden in hunne looistof waarschijnlijk eene bescherming tegen het

verrotten, waartoe zij bij de ongunstige omstandigheden van hunne

groeiplaats lichtelijk zouden komen. Konden de basten der Bhi-

zophoren met voordeel in het groot ingezameld, en als looimateriaal

aan de markt gebracht worden, dan was het middel gevonden, de

1) Teysmannia, II, 1891, blz. 511,
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nu geheel braak liggende kuststreken ten nutte te maken, en

behoefde men in Europa de eiken-wouden niet meer to ontsieren

door het inzamelen van den eikenbast.

{G. Kar.^ten, Ueber die Mangrove-Vegetatioii

l/tl Mak(ijlf<cheii Archipel, 1891.) //.

„(Ten opzichte van het door Dr. Karsten aanbevolen gebruik der

Jiliizophoren als looimiddel laat zich nog het volgende vermelden

:

lihizophora MangU L., mangrove, de boom, die zijn naam aan deze

plantenfamilie en aan de geheele strandvegetatie der kustmoe-

rassen gegeven heeft, wordt in zijn vaderland (Zuid-Amerika)

gebruikt als kleur- en looimiddel, vooral de bast, die vroeger ook

naar Europa is uitgevoerd en beter bevonden werd dan eikenbast.

De basten der Indische Bnigx Iera-soorten., die de inlandsche

namen manggi-tnanggi, kajoe-soesoe, hakoe, lajoe-tinggi en tandjang

dragen, worden op Java algemeen gebruikt als looimiddelen en

ook in de ververij, maar zij worden niet aan de Europeesche mark-

ten gebracht.'' Ref.)

Maiigrorc-hast m -extract ^).

„In Deel II van ^TeysituuinUC' blz. 511 en 512 wordt, naar

aanleiding van Dr. Karten's „Monographie ueber die Mangrove-

Vegetation im Malayischen Archipel" de bast van den mangrove,

Rhizophora Mangle L., besproken en het vermoeden uitgesproken,

dat deze wellicht een goed handelsartikel zou kunnen zijn. In het

vorige jaar werd uit Trinidad eene partij van dien bast in Engeland

aangevoerd en naar beweerd werd voor /ISO — /" 215 per ton

verkocht. De overvloed van looistoffen op de markt heeft echter

de prijzen belangrijk doen dalen, en mangrove-bast is op 't oogenblik

onverkoopbaar.

„De Trinidad-basten werden geanalyseerd door llunt en Mackay.

Zij vonden:

Totaal extract 33.04 °Iq

Looistof (door huidpoeder-bepaling) . 25.10 °/q

Andere stoffen 7.94 „

Onoplosbaar 52.85 ,,

Water 14.11 „

„Zij geven eenige reacties dier looistof op en voegen ten slotte

'j Teij$manvia. IV. Atl. 1. blz. 59.
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aan hun rapport toe, dat zij van de algemeen bekende looistoffen

verschilt, en hare iiit\verkin<;- l)ij het looien slechts door proefneming

gevonden kan worden.

„Om de onkosten, die op het verzenden van bast vallen, te ver-

minderen, heeft men er extract van gemaakt. Uit Jamaica ontving

Kew een stuk van dit extract in vasten toestand, dus vergelijkbaar

met entch.

„Volgens analyse van bovengenoemde chemici was de samenstelling

als volgt:

Totaal extract 82.0 °/o

Looistof (door huidpoeder-bepaling) . 58.3 °/q

Andere stoffen 23.7 „

Onoplosbaar 1.95 „

Water 16.05 „

„Tn Jamaica gebruikt men de itianf/roi^e-hast gemengd met dhi-

divi-h\a,deven om te looien; de hoeveelheden in het mengsel houdt

men echter geheim.

„In Engeland waren echter dit jaar de looiers niet te bewegen

proeven te nemen met manffrove-exirsict, en 1000 balen bast lagen

nog in Londen, vi^aarvoor geen kooper te vinden was,

„Het blijkt uit het aangehaalde voldoende, dat het geschikte

oogenblik nog niet gekomen is „om de nu geheel braakliggende

kuststreken ten nutte te maken" en men zal „voorloopig de eiken-

wouden in Europa moeten blijven ontsieren door het inzamelen

van den eikenbast" (loc, cit.)."

(Keu; Bidl. of Misc. Inform. Xov. 1892). r.

Het Engelsche woord mangrove heeft betrekking niet op ééne

plantensoort, doch op eene groep van planten, die de eigenaardige

mangrove-, R]iizo2)horen- of vloed-bosschen vormen, welke aan vele

tropische kusten aanzienlijke uitgestrektheden beslaan.

§ 8. Catechu-Extract.

Echte-Catechx, cachoti, cufc/i, cafechic nigriini, Pezii-cutch e, a. ni.

zijn de handelsnamen voor een looiraiddel, dat verkregen wordt uit

Acacia Catechu, Wllld, een boom, welke zeer na verwant is aan de

hierboven blz. 295 behandelde Acacia leucophloea, Willd., den pilang

yan Jara. De Acacia Catechu is eene in vele streken van Yoor- en
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Achter-Indië in het wild groeiende boomsoort, welke op Java

alleen gecultiveerd voorkomt, en dan nog maar sporadisch aange-

plant. Uitgebreide aanplantingen van deze hoogst nuttige boom-

soort ontbreken tot dusver zoowel op Java als op de andere eilan-

den van den Maleischen-Archipel.

Watt behandelt in zijn uitstekende ^Dictionary of Economie Pro-

ducts of Br. India", deze boomsoort zeer uitvoerig.

Aan dit standaardwerk is het volgende ontleend:

„It is remarkable, that in Raipur (British-India) the natives

seem to be ignorant of its value, no attempt, as far as is known,

having ever been made to extract the catechu.

„It is a moderate sized, deciduous tree, with dark brown, much

craked bark.

„As a tan, caiec/m-extract does not hold a very high position

owing to the colour it imparts to the skin. It is said to contain

from 45-55 °/o tannin, or about 10 "/o less than divi-divi-T^ods and

20'>/o less than gallnuts.

„Nearly the whole of the cutch imported into Calcutta from

Rangoon is reexported to the ünited-States, where it is largely

used as a brown dye and as a drug. It seems probable, also, that

a considerable quantity of the imported cafechu is the product of

Anca Catechu, re-exported as the true citfch (of Acacia Catechuy\

In de „Gekweekte gewassen in den Cultuurtuin van 's Lands

Plantentuin te Buitenzorg" door Dr. P. van Romburgh (1892)

wordt het navolgende, naar Watt's Dictionary of Econ. products of

Br. India bewerkte, overzicht over catechu aangetroffen:

„In Juni 1884 werden uit den Botanischen tuin te Calcutta zaden

van dezen boom ontvangen, en in December van dat jaar konden

de daaruit gekweekte jonge plantjes worden uitgeplant. De groei

er van is in Buitenzorg vrij langzaam. De boompjes hebben gemid-

deld eene hoogte van 5.3 M. bij een omtrek van 0.38 M., zij hebben

nog niet gebloeid. De boom zou een gomsoort geven, die voor

vele doeleinden in de plaats kan treden van Arabische gom. Van

veel meer belang is echter deze Acacia om de catechu of ^cutch"^

die men er uit bereidt. Men velt de hoornen als ze ongeveer 30 cM.

diameter hebben. Hun leeftijd is dan ongeveer 25—30 jaar. De bast

en het buitenste witte hout worden verwijderd, en het roode kern-

hout snijdt men in kleine stukken. Men beweert, dat in sommige

streken de boomen niet geveld, maar de takken en soms de
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bladeren en ornijpe vruchten gebruikt worden. De stukken kernhout

kookt men mot water uit en dampt het verkregen extract in,

totdat men eene pasta verkrijgt. Men brengt de „cutch" in verschil-

lende vormen in den handel, voor de Europeosche markt in groote

stukken met bladereu omgeven of in kleine blokjes gebroken. De
kleur verschilt van zwart tot bruin; op de breuk is het product

lichter van kleur. Een gekristalliseerd catechu — pale catecliu of
India — ook wel l-ath genoemd, is een zuiverder product, maar
wordt niet naar Europa uitgevoerd.

„Behalve kristalliseerbaar catechine (ook het hoofdbestanddeel

van gambier) vindt men in catechu catechine-looizuur en natuurlijk

extractiefstoffen. Volgens Watt werden van 1869—70 in Pegu
niet minder dan 284,200 boomen geveld. Men gebruikt catechu

in de ververijen, in de looierijen en ook in de geneeskunde.

„Het hout is van vrij goede hoedanigheid en wordt niet door

witte mieren aangetast".

Aldus Dr. van Romburgh.

Volgens ontvangen bericht wordt de eenige aanplant van Acacia

Catechu, buiten de in 's Lands Plantentuin gecultiveerde boomen,

op Java aangetroffen bij Toedir (district Sedan) in de Residentie

Rembang. Die aanplant zou een 30-tal boomen tellen en in 1884

aldaar door den houtvester Bruinsma aangelegd zijn van uit Buiten-

zorg ontvangen zaad.

Mij is verder niets naders hieromtrent bekend.

§ 9. BüTEA-EXTRACT.

Butea frondosa, Rxb. is een kleine, zeer algemeen op Java wild-

groeiende boomsoort, welke aan de inlanders onder de namen ploso

(Jav.) of 2}i(f'Sa (Sund.) algemeen bekend is. Omtrent de waarde van

Butea-kino, welke van deze boomsoort afkomstig is, zegt Watt in

zijn meergenoemde „Dictionary of Economie Products of India"

het volgende

:

„It yields naturally, or froni artificial scars on the bark, a gum,

whicli is sold as Bengal-kinó''' or ,,chunia-gond^\ In native medi-

cina, Bengal-kino is largely used as an adstringent, as a substitute

of true Kino. It is also employed in tanning, but it is not in

much demand for this purpose and eau hardly be viewed as a

commercial product. Bij chemical actions, special pigments and

IV 20
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dyes may be prepared from it, which seems to deserve farther and

more careful attention. As a tan the chief drawback to it seems

to be the presence of so much guraray water and a colouring agent

mixed up with the tanning principle, the former of which retards

its action".

Dit oordeel van Watt is gegrond op eene proefneming met i^^fea-

Jcino in Britsch-Indië, waarvan de resultaten zijn medegedeeld in het

y,Joi(rnal of the. Acp-i-HorficHltiiral Soriptij of India'\ Vol. 8 (1851).

De echte kino, welke zooals V)ekend vooral van een paar Ptero-

car/jMS-soorten (o. a. Pterorarpus; marsupiinu), wordt verkregen, is

te duur om als looimiddel in het groot gebezigd te kunnen worden,

daargelaten de mogelijke geschiktheid als looimiddel, iets waarover

de meeningen nog verschillend zijn.

§ 10. GrAMBIR-EXTKACT.

Gamhir., (onechte) catechu of terra japonica is een extract, dat

vervaardigd wordt door verdamping van een afkooksel der bladeren

en twijgen van Uncaria Gambier, Roxh., een heester met slinge-

rende takken uit de familie der Rubiareae. De r/anibier-'p\a,ntism

Voor-Indië oorspronkelijk tehuis, en komt in den Maleischen-Archi-

pel veelvuldig gecultiveerd voor, o. a. zeer veel in den Riouw-

Lingga-Archipel. Volgens Roxburgh zou de gambir ook in Suma-

tra inheemsch zijn.

Van hetgeen in den laatsten tijd vooral over gambir is gepubli-

ceerd, verdienen o. a. de volgende mededeelingen genoemd te

worden

:

Dr. van Romburgh in 's Lands Plantentnin te Buitenzorg (1892),

blz. 478—479, en in Tegsmannia II, 118—128 (1891).

Tijdschr. van Landbouw en Nijverheid van Nederlandsch-Indië,

Dl. 4.5, blz. 94—96 (1892).

Ridley in „Agricultural Buil. of the Malag Beninsula'''' N°. 2, blz,

20-41; (1892).

In deze laatste publicatie vindt men eene uitvoerige literatuur-

opgave over gambir.

Het volgende volledige en zeer beknopte overzicht is woordelijk

ontleend aan de bovenbedoelde publicatie in „'s Lands Plantentuin

te Buitenzorg".

„Ju den Cultuurtuin sinds December 1882 aangeplant. De plant
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Wórdt gecultiveerd órh de bladeren en twijgeil, die één sto^

{gamhir) bevatten, welke er door koken met water uit verkregen,

en na indamping en droging in den vorm van kleine euben in

den handel gebracht wordt. De bereiding van yamhlr heeft op een

vrij primitieve wijze plaats. De jonge takken worden afgesneden

en de bladeren er afgestroopt. Deze werpt men in een pan met
kokend water, waarin ze eenige uren blijven. Dan neemt men
ze er uit en dampt de verkregen vloeistof in. Is het vocht genoeg-

zaam ingedampt, dan schept men het in houten emmers, waarin

men het onder omroeren laat stollen.

„Ook brengt men de massa wel in platte, houten bakken ; als zij

voldoende hard geworden is, snijdt men ze in stukken. De berei-

ding verschilt in details op verschillende plaatsen. Goede gamhir

heeft uitwendig eene bruine kleur, die op de breuk lichter is, veelal

lichtgeel.

„Ze bevat catechine-looizuur en catechine in zeer afwisselende

verhoudingen *).

„De yam?>«/'-plant tiert goed op kleigrond met zand gemengd

waarop eenige humus ; hellingen van heuvels, die men van kreu-

pelhout gezuiverd heeft, zijn ook zeer geschikt. Vochtigheid is eene

noodzakelijke voorwaarde voor den groei ; toch moet de grond

het water goed doorlaten.

„In sommige streken zaait men, in andere stekt men gambir.

Als stekken gebruikt men niet te jonge takken, die in stukken

gesneden ter lengte van twee geledingen, schuin in den grond

geplaatst worden.

') »In het vorige jaar onderzocht ik eenige monsters ^amiiV afkorastig

van Bangka en van Singapore.

Bangka g. Singapore g.

Het resultaat was: water 18..^ 16.2

aseh 2.6 3.9

catechine + 57.0 42.0

catechinelooizuur (door

huid geabsorb.) 1.6 5.9

andere org. stoften ± 20.0 32.0

•100.0 100.0

Van Bangka-^amèiV was 2.5"/o der organische stof onoplosbaar in

kokend water en lO.S'/o in kokenden alcohol, Van de Singapore-^amiïV

respcctivelijk 5.5% en 16.1%".
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„De zaden, die uitermate licht zijn (25,000 zaden in één gram) en

zeer spoedig hun kiemverraogen verliezen, worden op Riouw met

de Tolle hand op een kweekbed gezaaid. Als de plantjes 2 cM.

hoog zijn, worden ze tegen de zou beschut door klapper- of

pinangbladeren. Is de hoogte 1 dM., dan plant men ze uit. De
plantwijdte bedraagt 2 M. Schaduw is niet noodig. Na 8 maanden

ongeveer kan men voor de eerste maal oogsten. Men snijdt twee-

maal 'sjaars.

„In den Cultuurtuin heb ik herhaaldelijk proeven laten nemen
met het uitzaaien van gawhir. Het best gelukten ze bij het

uitzaaien in potten met vochtige fijne, tuinaarde, die in water

geplaatst werden. Na 14 dagen kwamen de zaden op. De jonge

plantjes vereischten hier de grootste zorg; ze groeiden zeer

langzaam.

„Met stekken en vooral met marcottes slaagden de proeven ook.

„De planten bloeien hier uitermate sterk, aan één exemplaar

werden in Maart van dit jaar niet minder dan 232 bloemtrossen

geteld".

Aldus Dr. van Komburgh.

Hier zij nog terloops gewezen op eene vergissing, welke door

liidley begaan is in zijne bovengenoemde publicatie. Die vergis-

sing betreft de analyse van Dr. van Romburgh, welke hierboven

vermeld is.

Ridley zegt n. 1, op pag. 33 „I do not quite understand the

figures, which in all Dr. van Romburgh's calculations work out to

above 100". Hij licht dit „niet begrijpen" nog toe door de cijfers

18.5; 2.6; 57.0; 1.6 en 20.0 op te tellen bij de cijfers 2.5 en 10.3

van de boven aangehaalde analyse van Bangka-<7a>«fei''/\

Een enkele blik op de boven geciteerde analyse is voldoende om
in te zien dat de vergissing van Ridley een gevolg is geweest van

onvoldoende kennis der HoUandsche taal. Anders toch had hij

dadelijk begrepen, dat de cijfers 2.5 en 10.3 niet mogen opgeteld

worden bij de voorgaande omdat die cijfers reeds begrepen zijn

in de 20"/o.

§ 11. DlVI-DIVl.

liet navolgende is overgenomen uit Teijtunannia II, 1891,

blz. 594:
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^Divi'Divl, Caesalplnia coriaria, eene looistof leverende plant

„Bij de yraag, die in Europa naar sommige tropische looistoffen

schijnt te bestaan, is het wellicht niet ongewenscht de aandacht te

vestigen op bovengenoemde stof. In 1890 bedroeg de waarde van

de in het Dnitsche tolgebied ingevoerde divl-divl ruim een half

millioen gulden. In Augustus van dit jaar werden te Iltivre uit

West-Indië eenige duizenden zakken aangevoerd. De prijs van

het product bedroeg toen 15 frs. per 50 K G.

y,D'n'i-Divi noemt men de eigenaardig, soms S-vormig, gekromde

peulen van Caesalplnia coriaria, een boom, die in West-Indië en in

Zuid-Amerika thuis behoort. Op Cura^ao noemt men die boomen

^los dividivos^\ van waar de handelsnaam van het product afstamt

In Z. -Amerika gebruikt men de peulen reeds lang in de leerlooie-

rijen, terwijl zij in Europa pas sinds het begin van deze eeuw bij

het looien en zwart verven in gebruik zijn, hoewel reeds, naar beweerd

wordt, in 1768 eene zending uit Curacao aangevoerd werd.

„De lengte van de peul, die eene glanzend, donkerbruine kleur

heeft, bedraagt in opgerolden toestand 1.5 — 3 cM., uitgelegd 3— 10

cM. De breedte is 2— 3 cM., de dikte 2— 4 mM. Eene peul bevat

van 3— 10 zaden, met harde, groen-bruine, glanzende schaal,

die ongeveer 37 mG. per stuk wegen en eene lengte van 5 mM.
hebben. Breekt men eene peul door, dan ziet men, dat do schil

gevormd wordt door een in- en uitwendig huidje, waartusschen

eene okerbruine, broose massa ligt, de eigenlijke looistof.

„Met ijzerchloride geeft deze eene donker indigo-blauwe kleur.

De opgaven over het gehalte aan looistof loopen zeer uiteen.

Sommige geven 12, anderen 30, ja zelfs 49°/q op.

„De laatste getallen zullen waarschijnlijk het gehalte aangeven

van de, uit de peulen verkregen, bruine massa, het eerste dat der

geheele peul. In hier geoogste peulen bepaalde ik voor eenigen

tijd het door huid absorbeerbare looizuur; op droge stof berekend,

vond ik bijna 18°/q.

„Ook in den bast vond ik looistof en wel 7— 8°/o, berekend op

droge bast.

y^Divl-divi versnelt het looiingsproces en geeft een zeer fraai leder.

Ook dient het wel ter bereiding van inkt. Europa krijgt nog steeds

dioi-divi uit West-Indië. Volgens Semmler (Trop. A(/ric. II, blz.

536) staat den uitvoerhavens eeu mededinger te wachten uit
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Engelsch-Indië, waar de regeering het aanplanten yan divi-divi-

booraen zeer aanmoedigde. In Madras, in Britsch-Burmah en op

Ceylon zijn reeds verscheidene groote aanplantingen gemaakt.

„Volgens een planter op Ceylon zou de rf/ri-(//r/-struik van af de

zee tot op eene hoogte van 2500 voet gedijen. Hij begint vrucht

te geven in het 5« of 6« jaar en verhoogt van dan af zijn opbrengst

tot in het 25* jaar. Als schaduwboom en als windbreker wordt

hij tevens aanbevolen.

„Voor het laatste doel komt 't mij voor, dat die aanbeveling wel

goed kan zijn, hoewel de hoogte van den boom nu niet zoo heel

groot is.

„Als schaduwboom is duu-dlai, geloof ik, minder aan te bevelen.

Hij vereischt daarvoor te veel zorg om een behoorlijken stam en

kroon te verkrijgen, en voor vele planten, die men er onder zou

willen kweeken, is de geringe hoogte ook weer een bezwaar. Hij

geeft overigens eene niet te dichte schaduw, en de bladeren hebben

het voordeel zich 's nachts te sluiten. Over de productie en dus

over de rentabiliteit kon ik slechts weinig gegevens verzamelen.

Volgens den boven aangehaalden planter kan van een krachtigen

struik een oogst ter waarde van ruim 10 gulden verkregen worden.

Er staat echter niet bij per jaar of voor den geheelen levensduur.

„Bij een boom van don 7-jarigcn aanplant in den Cultuurtuin te

Tjikeumeuh kreeg ik dit jaar, in de afgeloopen maand, ongeveer

eene opbrengst van 10 K.G. Er waren echter ook verscheidene

booraen, die minder droegen. Toch verdient, geloof ik, de cultuur

van dezen boom vooral op afgelegen of verloren terreinen wel

eenige aanbeveling, daar hij maar weing zorg vereischt, en het

product ter nauwernood eene bereiding behoeft te ondergaan. De

meeste peulen drogen aan den boom en vallen in dien toestand af.

„De voortplanting van den diin-divi-hoom heeft plaats door zaden,

die men in potten of op kweekbedden zaait. Op de kweekbedden

kan men ze op ongeveer 8 cM. in elke richting van elkaar leggen.

Na een 5-tal dagen roods verschijnen do plantjes boven don grond.

De bedekking van de kweekbedden kan langzamerhand verminderd,

en geheel wcggononion worden als de hoogte ongeveer 15 cM.

V)edraagt. Als de plantjes nog wat hooger zijn, kan men ze uit-

planten, waarbij men in den eersten tijd voor beschutting zorgt.

„De plantwijdtc in den Cultuurtuin bedraagt 3 M. ; misschien is

het wel goed ze nog wat verder uit elkaar te zetten.
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„Door ze geregeld te snoeien en in hun jeugrl op te bintien zijn de

boomen op stam gehouden. Naar 't schijnt heeft de boom meer

neiging om, aan zich zelf overgelaten, als struik te groeien. Jonge

planten zijn ten minste over hare geheele lengte met kleine zij-

takken voorzien.

. Caesalpinia Coriaria behoort tot de familie der Leguminosen.

Niet onmogelijk is het, dat zij, wat het stikstofgehalte betreft,

een verbetorenden invloed op den grond heeft. Proeven, die met

jonge plantjes in gang zijn, zullen naar ik hoop, op die vraag eenig

licht werpen".

{W.g.) YA.N ROMBURGH.

§ 12. PiNANG-NOTEN.

Pinaiig- of betel-noten zijn de vruchten van den algemeen beken-

den pi)iang-ipalm, Areca Catechu, L., in geheel Ned.-Indië aller-

wege aangeplant en in sommige streken ook inheemsch.

Omtrent het mogelijke gebruik van betel-noten bij de leerlooierij

yermeldt de anders zoo uitvoerige Watt in zijn „Dictionary of

Econ. prod. of India" alleen het volgende: „An astringent extract,

prepared from Areca Cateclui, is said te contribute to commercial

cutch ; if so it is a totally distinct product from the true cateehu. —
A decoction of the nut yields an inferior resinous extract, some-

times knovrn as ^^Areca-catechu^\

Geen ander bericht omtrent het gebruik als looistof van de

pinangnoten heb ik kunnen opsporen.

Het komt mij daarom niet onwaarschijnlijk voor, dat Bischop

Grevelink, die beweert, dat de pinang-nooot door Linnaeus bij

vergissing Areca Cateehu is genoemd, gelijk heeft, waar hij

vermeldt, dat het gebruik van deze vruchten uitsluitend het betel-

kauwen en niet de looierij geldt. Een deel van zijne gegevens over

Areca Cateehu laat ik hier volgen (zie blz. 733 van zijn: Nuttige

planten van Nederlandsch-Indië.)

„Dat Linnaeus de soortsbenaming „Oa^erAw" gegeven heeft aan

dezen Palmboom, die evenwel geen cateehu voortbrengt, is waarschijn-

lijk alleen te verklaren door aan te nemen, dat hij zich verliet op

het gevoelen van „den vermaarden Samuel Dale" die den boom
had voorgesteld als: „Palma cujus succus inspissatus Terra japonica

seu Cateehu officinalis", in een tijd, waarin nog niemand, zelfs

Rumphius niet, met den oorsprong bekend was, zoomin van den cutch
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als van den gambir. Aklus heeft hij voor altijd de dwaling geves-

tigd, dat catechu — volgeus de samenstelling van cate^ boom en

chu, sap — verkregen wordt, zoo al niet uit het sap van den pinang-

boom, dan toch, gelijk men later beweerde, uit de vrucht, door aan

deze bestauddeelen toe te kennen, die, ergens in Britsch-Indië door

koking er uit getrokken, eene soort van catechu opleveren, welke

gezegd wordt te zijn ^of a very inferior quality" en volgens Drury

gekauwd zou worden met .s/W/i-bladeren onder den naam cutta

camboo, welke naam verwonderlijk veel overeenkomst heeft met

Gatta Gambir, waarvan Rumphius zegt, dat het koekjes „waren,

die uit het sap van eenige bladeren met wat meel werden gemaakt."

Hoe dit zij, in Mysore worden uit de pinanfj-noot twee extracten

bereid, welke, bekend als kossa en coomj, daar gebezigd worden

om katoenen stoffen te verven ; doch wat catechu betreft, de schei-

kundigen Flückiger en Hambury hebben door hunne onderzoekin-

gen aangetoond, dat catechine geen bestanddeel van de A?'eca-

noot is, en dat de overvloed van looistof, er aan toegeschreven,

eeniglijk bestaat uit een looistofachtig bestanddeel, eenigermate

overeenkomende met dat, hetwelk als cinchonarood in den kinabast,

of als ratanniarood in de wortels van Krameria triandra aanwezig

is bevonden ').

„Daar de boom niet in alle gewesten, waar het sIrih-kemyfon in

gebruik is, goed voortkomt, bijv. in China en Bengalen, worden

jaarlijks scheepsladingen dezer vrucht uit Sumatra, Malakka, Siam

en Cochin-China naar die en andere gewesten uitgevoerd ; van het

kleine Poeloe Bawean, Residentie Soerabaija, worden jaarlijks drie

millioen noten uitgevoerd."

') ))De uitvoer viui piiKi7ig-noten uit Nederlandsch-Indic over liet jaur

4876 was als volgt:

Naar Bengalen onder vreemde vlag, voor een waarde van /' 1,550.

» Poeloe Pinang » » ') » » » » » 806.

» Singapore » » » :» » » » » 1,952.

» » » » » » » » » •» 38,142.

Totaal / 42.450.

(Statistiek van den handel, de scheepvaart

enz. in Ncderl. Indie)".
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§ 13. Varia over looistoffen.

In de Jndian Forester'' 1893, .V^. 2, lozen wij in een artikel

van E. Thurston over de looistoffen uit het Zuiden van Voor-Indië

het volgende:

„In the course of a recent correspondence with Messrs. Cammiade

Brothers, Madras, with reference to the possibility of obtaining a

supply of the pods of Caesalpinia digijna as a tan, I received from

them the following interesting letter on the subject of the tanning

materials used bij them

:

„We use largely the bark of CassUt aiiricalata and mi/raholans,

fruits of Terminalia helerka, Rxh.

„The bark of Cassia Flstida is also much used in Madras, particu-

larly since a year or so.

„DÜH-(Ui-i (Caesalpinia coriaria) is not procurable regularly, as it

cannot be relied on for tanning purposes. If it were grown more

abundantly, and if the cultivators understood how to piek the pods

at the rlght timo, when it is in prune condition, and if they sorted

their dioi-divi and kept it from rot, this tannin would be valuable

for cheap tannages. It is suitable for heavy hides, making very

firm leather, but of a dark colour.

^Mijraholans are used principally for colouring skins or hides.

Some kinds give a very good colour. It is also used in tanning

in a process which consists in sewing the prepared hide like a bag,

which is suspended, and in which a decoction of ini/rabolans is

placed, and forced bij the pressure of the liquid to percolate through

the hide. This is a very inferior tannage, but it is cheap and

soon completed. Mtjraholans ferment too soon to be of use as

other tannins e. g., the generality of barks.

„With watfle (Nik/iris) we have had no experience. We know

that it is very good for heavy hides, and that it makes very firm

leather, but of bad colour.

„In the ^Revue Ayricole'\ Mauritius, April 1892, the blac/i and

fjolden wattles {Acacia decurrens and A. pycnantha) are said to be

the principal trees which yield tan, and to be quick growers and

easily cultivated. It is calculated that 100 acres of ;<'a^^/e-plantation

will give, in a period of eight years, a net income, after deducting

all expenses, of g, 2637 or of 4' 3.5 per aci'e per annum. The bark

of these wattles is said to contain from 40 to 45 per cent of tannin.



— 3U —

„The wattles cultivated on the Nilgiris are Acacia dealhata, A.

deciirrens, and A. ttirlanoxiihn.

\Cassia auriculata-hark, wlien ciired ^yith care and used within

a short time, yields a very fair colour which, however, soon chan-

ges into a murky brown. Another great fault is its price. It

costs in Madras about R. 20 per caudy of 500 Ibs., whereas a

cord of hemlock bark (i. e., a tan) costs irom 6 to 10 dollars to

tanners in the United States, and for equal quantity of bark used,

hemlock giyes more weight to leather.

„The bark of Caasia Fistida is cheap, but it yields leather ofa

dark colour.

„Colour is of secondary importance in the tannage of heavy hides.

It is of paramount importance in the tannage of small hides, and

especially of goat and sheep skins. The specialty of Madras is to

tan light hides, and goat and sheep skins".

§ 14. Naschrift.

Het bovenstaande werd door mij samengesteld om daardoor een

gemakkelijk overzicht te geven over alles, wat er tot op den laatsten

tijd over looimiddelen en looistoffen is gepubliceerd. Die publicatie's

zijn meestal in verschillende boekwerken en tijdschriften verspreid,

welke voor het grootste gedeelte of geheel, of slechts ten deele

toegankelijk zijn voor hen, die direct of indirect belang hebben bij een

nauwkeuriger kennis van dit onderwerp, a. d. z. de ambtenaren

van het boschwezen, beheerders van landbouwonderningen en, last

not least, de beheerders van de leerlooierijen op Java.

Wellicht kan dit opstel om die reden van eenig nut zijn en er

toe bijdragen om eenige meerdere belangstelling te wekken voor

looistofrijke inheemüche boomsoorten, zooals o.a. pllang en tanggoeli,

waarvan nog duizenden boomen in Java's bosschen voorkomen,

zooraede meerdere belangstelling voor de Australische en de Britsch-

Indische looi-Acacia''s, divi-divi, e. a., waarvan de cultuur op Java

inzonderheid in Oost- en Middeu-Java kans van slagen aanbiedt.

Die belangstelling zal dan kunnen leiden tot cultuur op groote

schaal van eene of meer dier in de leerlooierij onmisbare boom-

soorten, welke belangstelling den Staat en de particuliere land-

bouwindustrie noodzakelijk ten goede komt.

Zooals uit den inhoud blijkt, hebben wij ons hoofdzakelijk beperkt

tot die looistoffen, welke bij de looierij van praktisch belang zijn.
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§ 15. Literatuur.

De -volgende literatuur-opg.ave, welke echter geenszins aanspraak

maakt op volledigheid, kan misschien eenig nut hebben voor den

lezer, die meer over dit onderwerp wenscht te weten

:

BiscHOP Grevelink. Nuttige planten van Nederlandsch-Indië, 1883.

(Hierin komen mededeelingen voor over looistof in Rhlzophoren-,

Cussia- en ^racm-soorten).

Bernhardt (Au(r). Eichenschalwald ; Katechismus u. s. w., verfasst

auf Veranlassung des Congresses der Deutschen Leder-Industriellen,

1877. Berlin.

CouNCLER, in Zeitschr. für Forst- u. Jagdwesen, 1884, pag. 543.

Dammer (O.) Illustr. Lexikon der Verfalschungen ; Artikel: Ger-

be-materialiën.

Ernst (A.) Die Betheiligung der Vereinigten Staaten von

Venezuela an der Wiener Weltaustellung. Caracas 1873;

Ernst (A.) Die Producte Yenezuelas auf der internationalen

landwirthschaftlichen Ausstellung in Bremen 1874.

EiTNER (W.) Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia

1876, Heft 18;

EiTNER (W.) Der Gerber ; Zeitschr. etc.

EiTNER UND Meerkatz; Berichte über die üesterr. Ges. zur

Förderung der chem. Industrie, VII, 8.

EiTNER (W.) Ueber die Unterscheidung der verschiedenen Ex-

tracte, Oesterr. Ges. zuz. Ford. der Chem. Ind. VII 8.

Hanaüsek (T.F.) Die Gerbematerialiën Yenezuelas. Zeitschr. der

allg. Oesterr. Apoth. Ver. 1876.

HÖHNEL (von). Die Gerbrinden. Berlin 1880.

HusEMANX UND HiLLGER ; Di 6 Pflaiizens' offe 1884. (Hierin vindt

men vooral chemische bijzonderheden ovei' looizuur).

Jackson (J. R.) Commercial Botany, 1890 p. 120 (Hierin komen

beknopte mededeelingen ever enkele looistoffen voor).

Katalog der Neu-Seelandischen Abtheilung der Wiener Weltaus-

stellung 1873.

MoELLER (J.) Anatomie der Baumrinden, Berlin.

Geissler UND MoELLER, Real-Encyclopadie, 1888. Bd 4, § 577 —
580. (Hierin vin It men een uitnemend overzicht over alle soorten

van looistoffen).
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Xeübraxd (J. G.) Die Gerbrinden 1869.

RüJiPHics. Herbarium Amboinense.

Thurstox (E.) Tans of Southern India ; in Indian Forester 1893,

N°. 2, en

Thurstox (E). The cutch tree in Upper-Burma. ld. N°. 2.

VoGT (A). Gerbmaterialiën, in : Karmarsch und Heeren's Tcchn.

Wörterbuch, 1878, 3.

Watt. Dictionary of Economie Products of India 1889. (Hierin

Tindt men talrijke gedetailleerde gegevens omtrent looistofleverende

planten ; een en ander echter volgens de botanische namen gerang-

schikt. Om die reden kunnen gegevens, looistoffen betreffende,

hierin alleen opgespoord worden, wanneer men reeds den latijnschen

naam van de plant kent).

Tetjsmannia. Hierin vindt men eenige referaten en mededeelin-

gen als

:

over Rhizophoren 1890, I, blz. 236, 252,

1891, II, „ 511, en

1893, IV, „59;
„ Divl-cUvi 1891, II, „ 594;

„ Gamhier 1893, IV, „ 118;

Eenige korte opmerkigen over looistoffen vindt men verder nog

verspreid in de volgende publicaties:

Jagor, Singore, Malakka und Java, 1866.

Tropical Agriculturist.

Tijdschrift van Nijverheid.

Tijdschrift van Nijverheid en Landbouw van Nederlandsch-Indië.

Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch-Indië.

'sLands Plantentuin te Buitenzorg (1817—1892), 1892.

Buitenzorfj, 12 April 1893.
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AANLEG YAN TUINEN.

Toen ik onlangs uit Europa terug'keerdo en het eerst to

Padang voet aan wal zette, trof niij op nieuw de lieerlijko

natuur van ons eilandenr[jk. Reeds bij liet binnenstoomen der

Koninginnenbaai geniet men van het natuursclioon. De hoofd-

plaats van Sumatra's Westkust is bijzonder fraai gelegen, vlak

aan zee, door weelderig begroeide heuvels omringd, de natuur

heeft veel voor haar gedaan, het klimaat is er gunstig, vooral

de vele regens bevorderen eene krachtige vegetatie.

Reeds meer dan eens hoorde ik dat, hoe schoon Padang

ook gelegei^ is, de plaats in haar geheel geen prettigen indruk

maakt, doch een dergelijken toestand had ik mij niet kunnen

voorstellen, een toestand van verwaarloozing, van achterlijkheid,

die te meer opvalt, als men pas uit Europa komt.

Vindt men in Nederland, in iedere plaats van cenige betee-

konis, goed aangelegde parken, fraaie lanen van schaduwrijk

geboomte, vindt men overal, waar de villa's met tuinen omringd

zijn, deze keurig netjes onderhouden, te Padang is van dat

alles niets of ten minste zeer weinig. Denkt men, dat de

vergelijking niet opgaat, dat men in deze Nederland niet met

Indië mag vergelijken, neem dan Batavia en zie wat daar

gedaan is. In de eerste plaats hebben de ambtenaren van den

waterstaat en de officieren van de Genie een begin gemaakt

met de verfraaiing der plaats, op verschillende saillante punten

zijn goede gazons met fraaie boomen en heesters beplant. Ook

zijn net onderhouden, particuliere erven er geen zeldzaamheid,

zelfs kleinere tuinen van menschen, die niet over ruime mid-

delen hebben te beschikken, zijn er als voorbeelden van goeden

smaak aan te wijzen. Wel blijft er nog veel te doen over,

en is er nauwelijks een begin gemaakt, toch is het verschil

lY 21
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met Padang reeds groot. Voorbeelden wekken en /oodra er

eenmaal op dien weg begonnen is, gaat het van zelf yooruit.

Padang heeft, en dat is geen gering voordeel, goede wegen,

indien men nu echter meent, dat die wegen begrensd worden

door lanen van schaduwrijk geboomte, vergist men zich; de

meeste boomen zijn door de op brandhout beluste inlanders

gemutileerd.

Xu Padang geregeld door de stoomers der Maatschappij

2ï^ederland aangedaan wordt, en vele Europeanen hier het eerste

kijkje van Indië krijgen, is het dubbel jammer, dat het in

deze zoo achterlijk is. Het is wel mogelijk, dat er hier of daar

lieve plekjes te vinden zijn, waarop het bovengenoemde niet

van toepassing is, deze zijn toch zoo zeldzaam, dat zij den

treurigen indruk niet weg kunnen nemen. Wel zag ik, dat op

een paar plaatsen eene niet onverdienstelijke poging gewaagd

was om door den aanleg van publieke tuinen de plaats te

verfraaien, zij waren echter in het geheel niet onderhouden.

Wat de openbare en particuliere tuinen betreft, staan we

hier over het algemeen op een achterlijk standpunt; in Nederland

is op iedere plaats van eenig belang een stedelijk ambtenaar

speciaal belast met het onderhoud der publieke tuinen en

wandel^^laatsen ; hij zorgt, dat deze in behoorlijken toestand

blijven, heeft ook het toezicht op het snoeien der boomen langs

de wegen enz.

Hij heeft daarvoor eene opleiding genoten; in eene pépinière

laat hij de noodige planten kweeken, die voor vernieuwing

en verfraaiing moeten dienen.

Wij kunnen hier onze tuinen en erven zeer goed en fraai

hebben, mooier dan in Europa ; beschikken ze daar over meer

laag bloeiende plantjes, wij hebben fraai bloeiende heesters en

boomen, die het winnen van de Europecsche.

De kwestie zit hier in het kunnen, want wil men in JN'eder-

land wat aan zijn tuin gedaan liebben, niets gemakkelijker dan

dat, men heeft daar te beschikken over tuinliedcn, die hun

vak verstaan, het is eene kwestie van geld. Vergelijk daar

onze tiiinlieden eens mede, misschien is onze Flora-priester
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o'isteren staljono:en, kooli«^, iiintroos, of' zoo iets «geweest; al zijn

zij trouwens hun goheole loven tuinman o-eweest, nog weten

zij er bitter weinig van. AVij moeten het daarom zelf doen,

niet alleen zelf aanleggen, maar ook is er voortdurend toezicht

op het onderhoud noodig, anders kcnnt er weinig van te recht.

Zoo is de feitelijke toestand.

Verreweg de meeste Europeanen zijn jong in ludië gekomen,

zij hadden toen zij hier kwamen nog weinig van de wereld

gezien, zoodat zij zich spoedig bij de toestanden hier neerlegden

en in de meening verkeeren, dat er weinig aan te doen is.

Er is echter veel aan te doen, die toestand moet veranderen,

waarom zouden wij achter staan bij onze Engelsche naburen,

die ook in de tropen veel voor hunne tuinen doen ; er bestaat

volstrekt geen reden waarom in dien achterlijken toestand

geen verbetering te brengen zonde zijn.

Bij de meeste Europeanen bestaat zeker den goeden wil,

de meesten onzer willen er gaarne het hunne toe bijdragen

om de omgeving te verfraaien en zoodoende het verblijf hier

aangenamer te maken, (xetuige de talrijke brieven, die ik

ontvang om raad hoe in verschillende zaken te handelen ; het

doet mij leed niet altijd tijd te kunnen vinden, die brieven

uitvoerig te beantwoorden. Hoeveel liefhebberij vooral vele

onzer dames hebben in fraaie planten, hoe zij door aanhoudende

zorg er dikwijls in slagen werkelijk goed gekweekte planten

te verkrijgen, en dat zij smaak hebben, bewijzen de fraaie

bouquetten en sierlijke bloemstukken, die we hier nu en dan

te zien krijgen. Welnu, wie toont zooveel kennis van cultuur

en zooveel smaak te bezitten, kan ook wel zorgen, dat zijn erf

of tuin er goed uitziet.

Voor den aanleg van groote tuinen en parken voor publieke

wandelplaatsen zal wel altijd deskundige hulp noodig zijn ; de

kleinere tuinen om onze woningen echter kunnen we zelf wel

in orde brengen, te meer daar eenvoud ook hier het ware

schoone is, en al de bombast, al de talrijke kronkelpaden, al

het gecompliceerde in kleinere tuinen niet te pas komt.

In het begin van 1890 schreef ik in Teysmannia eene serie
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opstellen over den aanleg van tuin en erf, ook later werd er nu

en dan nog wel eens het een en ander van gezegd, iS'u ik hier

weer terug ben en de toestanden gezien heb, acht ik mij verplicht

nogmaals eenige wenken te geven voor genoemden aanleg.

Deze wenken zijn niet bestemd voor hen, die er zich reeds langer

op toelegden, die wat van de zaak weten, mijne bedoeling is

hier meer op eenvoudige wijze hen, die niet weten hoe aan te

vangen, op den rechten weg te helpen.

Indien we een verwaarloosd erf weder op orde wenschen te

brengen, hebbeu we in de eerste plaats te doen met hetgeen

er staat ; het zijn vooral de boomen, waarmede we rekening te

houden hebben. Een boom groeit niet zoo spoedig, wat we

om laten kappen krijgen we zoo gauw niet terug, eerst na

rijp beraad mag men er toe overgaan oude boomen te kappen.

Jioomen die verwaarloosd zijn, die niet meer goed zijn te

krijgen, of die te dicht bij elkaar staan, zoodat zij voor eikaars

ontwikkeling liinderlijk zijn, moeten natuurlijk verwijderd

worden. Met heesters behoeft men niet zoo consciëntieus te

werk te gaan, daar de meeste dezer gewassen bijzonder snel

groeien. Soms kan men minder fraaie boomen gebruiken om

er krachtig groeiende kliinplantcn tegen te planten, die dan

den boom spoedig geheel bedekken; wij zijn in Jiulië bijzonder

rijk in fraai bloeiende klimmers, die op genoemde wijze schilder-

achtig gebruikt kunnen worden.

Heeft men het erf van de minder fraaie boomen en heesters

gezuiverd, dan moeten de wegen getraceerd woorden, gewoonlij k

is daar niet veel aan te veranderen; een breede rijweg naar

de woning en naar het koetshuis, een min of meer ruim plein

om de eerstgenoemde is al het voornaamste. J [et komt er hier

op aan do grenslijnen tusschen weg en gazon zix» zuiver moge-

lijk te maken ; een touw los getrokken en daarna met stokjes

afgezet kan dienen om genoemde lijnen aan te geven. Iemand,

die hiervan geen ervaring heeft, doet het zelden dadelijk goed,

hij ziet do fouten in zijne grenslijnen eerst, als de grcisrand

gelegd is; omdat het slechts kleine verschillen zijn, kunnen ze

dan nog gemakkelijk verliolpcn worden.
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^NTa clczo voorbereidende werkzaamheden kan aan den aanle?

van het gazon en de weiden begonnen worden. De aanleg van

gazons kan op twee wijzen geschieden, in ieder geval moet

begonnen worden met het bewerken van den grond, die

goed omgewerkt en vooral gelijk gemaakt moet worden;

alle oneffenheden, alle kuilen enz. moeten verwijderd worden,

een weinig gobombeerd, zoodat het grasveld in het midden

iets hooger is dan aan de kanten, dit misstaat niet. Op hellend

terrein mogen ook de gazons wel onder eene helling liggen,

deze moet echter gelijkmatig verloopen. Kunstmatige oneffen-

heden in het terrein, voldoen slechts in grootere tuinen.

Zijn de aan te leggen gazons niet te groot, en wil men ze

spoedig gereed hebben, dan dient met graszoden gewerkt te

worden, dit is de beste wijze, die het snelst tot liet doel voert.

Bij voorkeur neemt men de zoden van grasgronden, die met

laag blijvende kruipende grassoorten begroeid ziju, deze worden

op het goed voorbereide terrein gelegd, ingeklopt en daarna

met fijne aarde en zand bestrooid. Dit laatste is noodig om de

openingen te vullen, die tusschen de zoden gevonden worden,

bij flinke regens spoelen zand en grond in genoemde openin-

gen, en wordt het gazon gesloten. Dat zulk een aanleg in den

regentijd het beste slaagt, zal wel niet betoogd behoeven te

worden ; bij gebrek aan regen moet natuurlijk overvloedig

begoten worden.

Wil men van grootere terreinen grasvelden maken, eii komt

het er niet op aan, wanneer de gazons gereed zijn, dan bestaat

de mogelijkheid het gras als het ware van zelf te doen ontstaan.

In Europa maakt men veel gebruik van graszaad : op den goed

omgewerkten en bemesten grond wordt het graszaad dik uitge-

strooid, en binnen korten tijd ontkiemt het, zoodat men spoedig

een mooi grastapijt heeft. Wij hebben hier wel proeven

genomen met het zaaien van gras, maar nog geen geheel

bevredigende uitkomsten daarmede verkregen. Ik hoop later

nog eens daarop terug te komen.

De tweede methode voor grootere terreinen is de volgende

:

men prepareert den bodem door hem goed gelijk te maken
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OU om to werken. Wiiarua or oono bolioorlijke laag most ovor-

gebracht eu doorgoneugd wordt. Slechts de grenslijnen van

de wegen niet de gazons en van de laatste met de heester-

vakken worden met zoden belegd, het overige laat men rnsten.

Xa niet al te langen tijd groeit er allerlei onkruid op, dit laat

men niet groot worden, maar maait het kort bij den grond

af; zoodra het weer opgroeit, maait men weer, als deze be-

werking eenige malen herhaald wordt, sterven de hooger op-

groeiende grassen en het andere onkruid spoedig af, terwijl

de lager groeiende, kruipende en zoden vormende grassen de

overhand krijgen, en het gazon is gereed.

Het behoeft geen betoog, dat men op deze wijze werkende

niet zoo dadelijk een fraai gazon krijgt, dat' er eenige tijd

overheen gaat, voor al het hooger opgroeiende onkruid afsterft,

en het veld met de gewenschte grassen is begroeid. Het direct

leggen van zoden is de beste manier, waarmede men spoedig

en goed gereed komt. Er zijn echter plaatsen of omstan-

digheden, waar het moeielijk of zeer duur is zich eene vol-

doende hoeveelheid zoden te verschaffen, en waar het er niet

op aankomt of het gazon zoo spoedig in den gewenschtcn

toestand is. In zulke gevallen kan men zich op laatstge-

noemde wijze helpen.

Ik sprak daar zoo even van maaien, dit is in bovengenoemde

gevallen de beste methode ; de inlanders loeren spoedig met

de zeis werken ; hier in den Plantentuin werken ze er al

jaren mede, en op verschillende plaatsen in den Archipel zijn

inlandsclie werklieden, die hot kunnen. Er zijn echter ver-

schillende wegen, die naar Home leiden en zoo kan men or

ook op de gewone Indische wijze komen, dat is door mot

een ietwat scherp gemaakte bamboe, het lange onkruid en

de grassen af te slaan.

Het onderhoud van het gazon bestaat ook grootendeels in

het vooi'tdureiid koi't houden; is het eenmaal goed, dan doen

de bcikende grasmaai-machientjos uitnemende diensten, zij

hebben dit voor oj) do zeisen, dat zij hot gras altijd en ge-

lijkmatig op dezelfde lengte houden. Direct na hot maaien
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ziet het gazon er uiot zoo friscli uit, omflat het dikwijls wat

kort gemaaid is, na het afsnijden met de machine ziet het

er meestal het fraaiste uit, omdat het overal even hoog is.

Gazon, dat voortdurend met de machine bewerkt is, begint

soms op enkele plaatsen minder fraaie plekken te krijgen, omdat

het van onderen wat dik wordt, in zulke gevallen verhelpt

eene enkele maal kort maaien met de zeis het euvel.

Op de meeste gronden is eene bemesting nu en dan nood-

zakelijk, het beste en vooral het snelste werkt vloeibare mest,

koeien of karbouwen excrementen met de noodige hoeveellieid

water vermengd, over het gras gegoten, doet het in zeer korten

tijd eene fraaie, groene kleur, een teeken van goeden groei,

aannemen. In den westmoesson kan ook volstaan worden met

korte, gewone mest, die dan door de zware regens spoedig

in den grond geraakt.

De mooiste gazons krijgt men natuurlijk daar waar het veel

regent, in eene vochtige atmospheer groeien deze grassen het

best. In Engeland, het land van nevel en mist, vindt men de

mooiste grasvelden ; ook ons vaderland is in deze niet misdeeld.

Toch kunnen onder het tropische zonnetje ook goede gazons

gedijen, als de gronden maar niet te droog worden. In onze

benedenlanden, waar eenige maanden van het jaar geen regen

valt, zal het gazon, indien men niet in staat is het zwaar te

begieten, er dor en geel beginnen uit te zien; na de eerste

regens herstelt het zich echter direct weder. Men is hier,

wat dit dor worden betreft, toch nog in gunstiger conditie dan

in patria, waar gedurende den winter de tuinen er ook niet

opwekkend uitzien ; in den herfst, als de bladeren van boomen

en heesters vallen, begint de misère, die tot het voorjaar duurt.

Het is waar, zoo'n voorjaar in Holland is een fraaie tijd, als

in de lente alles weer begint te herleven, als aan iedere plant

het jonge frissche groen komt, vergeet men de ellende van den

winter weer spoedig.

Indien de genoemde wenken bij den aanleg en het onder-

houd van het gazon gevolgd worden, moet het slagen. Het
loont de moeite wel, zonder een goed onderhouden gazon is
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geen fraaie tuin. eigenlijk geen tuin denkbaar, terwijl in-

tegendeel een gazon met eeuige fraaie boomen er op al een

aangenaam, aantrekkelijk geheel maakt. Het gazon is als

't ware het tapijt van den tuin, en een fraai tapijt ook, zacht

donzig groen is de aangenaamste kleur in de natuur, het geeft

iets rustigs en tevens opwekkends aan onze onmiddellijke

omgeving.

Zooals ik boven zeide, kan het gras op drie verschillende

wijzen kort gehouden worden, al is de eene methode beter

dan de andere; de hoofdzaak is, dat het gras altijd kort ge-

houden wordt, verzuimt men zulks, dan nemen hooger groeiende

grassen spoedig de overhand, en heeft men heel wat moeite

om het weer in goeden staat te brengen.

Behalve de zorg voor het gras, is het een groote laetor de

grenslijnen tusschen de wegen en het. gazon, en tusschen dit

laatste en de heester- en bloeravakken zuiver te houden;

evenmin als een tuin fraai kan zijn zonder een goed onder-

houden grasveld, kan hij het zijn als de genoemde lijnen niet

goed, niet zuiver verloo])en. (leloof niet, dat zulks zoo gemak-

kelijk is als het schijnt, laat uw inlandsche tuinman er voor

zorgen, hij kapt met zijn parang maar raak, het duurt niet

lang of hij heeft in de oorspronkelijk zuivere lijn allerlei

willekeurige, wansmakelijke bochten gemaakt, zoodat de eerste

nauwelijks meer te herkennen is; ook hier is voortdurend

toezicht noodzakelijk; het duurt lang voor men zijn inlandschen

tuinman geleerd heeft de kanten zuiver af te steken.

Het beste is hem te dwingen iedere keer als hij de kanten

afsteekt, eerst eene lijn langs den gazonrand te spannen en

deze met stokjes of te zetten, eerst dan kan hij zuiver werken.

Men heeft ook al getracht, de grenslijnen met kleine steentjes af

te zetten om ze zoodoende te gemakkelijker te behouden; indien

deze steentjes niet te groot zjjn, heeft het geen bezwaar, ze moeten

echter grootendeels duoi' liet ^a/.oii gecache(»rd worden, de

gazonrand moet als 't wai'c direct o]) den weg rusten.

(Word f rerrol(/(/.) W.



IXLAXDSCIIE PLANTENNAMEN.

^fet bijzondere belangstellino," nam ik konnis van de mede-

deelingen van den Heer W. de AVolff van Westerrode in de

1" aflev. van dezen jaaro-ang, blz. 23 en volg., daar die niet alleen

ten doel hadden verbetering en aanvulling van hetgeen ik over

dat onderwerp schreef, maar hem tevens aanleiding gaven tot

opheldering van menig onzeker punt en vooral tot de belang-

rijke bijdrage op dat gebied betreffende Orchideën en parasieten,

tot heden een nagenoeg geheel onbewerkt terrein.

In de hoop dat dezelfde kundige schrijver zich zal genoopt

gevoelen de resultaten zijner ervaring verder te doen kennen,

waag ik het eenige nadere inlichtingen te verzoeken over

enkele zijner opmerkingen, welker juistheid door mij niet

wordt betwijfeld, doch die wellicht dienen beschouwd als

plaatselijke afwijkingen en dan als zoodanig moeten vermeld

woi'den.

1. Is de naam kemadoean voor een boom-parasiet goed

geschreven en moet die niet l-émadoehan zijn? De mogelijkheid

toch bestaat, dat de Javanen deze zoo noemen naar eenige over-

eenkomst van bladeren of anderszins met Jxrmadoeh, zooals zij

eene Fleurya-soort heeten.

2. In de Yorstenlanden en Jav. handschriften komt, meen

ik, het woord bamboe als Ïïoog-Javaansch voor Bambusa s]).

niet voor ; zoo dit derhalve eene locale afwijking is, waar heeft

de schr. die dan bepaald aangetroffen?

3. Als de Albizzia procera in Midden-Java weroe heet, zou

dan de aanduiding bij Filet van L/fsaea densifolia door kajoc

icêroe onjuist zijn?

4. Omtrent de benamingen der Liiffh-soorten is een nader

onderzoek zeer gewenscht.
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Het -Tav. "Wdb. noemt hloestroe eene langweq)ige vrucht,

bèstroe id.

en bloedroe een lange soort van bestroe •

daarom hield ik de beide eerste voor Luffa Petola en de derde

voor L. foetida.

AVat den naam (/aiiibas betreft, zoo is dit n. f. een Cocc'niia

of de L. cordifolia.

Het als Soendaasch opgegeven ojong voor Litffa sp. kan goed

zijn, maar in de betrekkelijke Woordenboeken vind ik alleen

èmès en klmpoet en in eigen aanteekingen odjong (niet ^jony)

als Bataviasch-Maleisch vermeld. Hebben we dus hier wellicht

met den naam in eenig dialect te doen?

5. Zou niet door eenig bewijs kunnen gestaafd worden

waarom de bij Filet voorkomende benaming ilèr voor Celosia

crisfafa niet juist is ? B. v. door den Jav. naam dezer laatste

plant te vermelden.

6. Is mindri voor il/c/Zrt sp. geen drukfout ? Het Jav. Wdb.

heeft mindi en ook elders trof ik hetzelfde woord in gelijke

beteekenis aan.

7. Hetgeen over hondje en tepoes wordt aangeteekend, wil

ik op gezag van den schr. gaarne aannemen ; maar toch is het

eerste kennelijk een Soendaasch woord, daar haast niet is aan

te nemen, dat in Midden-Java deze plantennaam bij wijzo

van uitzondering met eene geaspireerdo h wordt uitgesproken.

Dat bij téjjoes ook Jav. id. liad moeten worden bijgevoegd,

daarin heeft schr, zeker gelijk.

8. Door de omschrijving van Bruguiera Rumphü en B.

ci/llndrica voor bakoe en tondjaiif/^ als te Tjelatjap gebruikelijk,

is aan een lang bestaanden twijfel voor goed een einde gemaakt.

Zijn dat echter benamingen uit een ver))asterd öoendasch of

Javaanscli dialect ?

Het vorenstaande moge den lieerde Wol tf van Westerrodc tot

bewijs strekken, dat ik zijne aantcekenini^'en met zorg heb

nagegaan en op meerdere bijzonderlKMlen lioogen J»rijs stel.

Z., 5 :\rei 1S!»:{. '\\ S. A. i)H (Jlhhc'q.



BONÏBLADEUIGR PLANTEN.

Er is een tijd o-(>\veost, toen men bijzonder veel werk maakte

van planten met bonte bladeren. Men zocht toen overal

naar zulke gewassen, men slaag-de er in van vele [)lanten

variaties te verkrijgen met bonte bladeren. Die tijd is lang

voorbij, thans wordt over het algemeen en niet ten onrechte

meer werk gemaakt van fraai bloeiende planten.

^\"at het kweeken van laag bloeiende planten betreft, die

juist in de tuinen zoo goed te pas komen, die ze zulk een

vrolijk en levendig aanzien geyen^ wij zijn daarin bij de meeste

streken zeer ten achter. In dit tijdschrift heb ik reeds tal

van deze soort planten opgenoemd en zooveel mogelijk er

cultuur aanwijzingen bijgegeven ; er zijn daaronder gewassen,

die reeds op Java zijn maar te weinig geplant worden, of

andere, die waarschijnlijk met succes ingevoerd kunnen wor-

den, b. V. de talrijke variëteiten der. Begonia semperflorens en

andere.

Yau de bovengenoemde bontbladerige planten zijn er A'eel

weer even spoedig verdwenen, als zij gekomen waren, hetzij

dat zij niet constant waren of niet meer aan den heerschenden

smaak voldeden ; eenige echter zijn gebleven en zij verheugen

zich nog altijd in de gunst van het publiek.

Het heeft er allen schijn van of er opnieuw een reveil der

bontbladerige planten zal komen, men maakt weer gewag,

met nog al veel ophef, over eenige dezer planten, zoo o. a,

een aardappelenplant met bladeren, die niet zooals gewoonlijk

groen zijn, maar waarvan dit groen met talrijke witte en gele

vlekken voorzien is ; afbeeldingen worden gegeven van eene

evenzoo gevlekte tabaksplant, van eene bontbladerige kopplant

enz. Het is in Indië ook wel bekend, dat van de meest
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gewone planten. Indien ze maar in groote hoeveellieclen

gekweekt worden, er onder komen met bonte bladeren o. a.

van thee- en koffieplanten.

Indien van bontbladerige planten voor de tropen gesproken

wordt, mogen in de eerste plaats de Crotoii's wel genoemd

worden. Yroeger kenden we op Java slechts eenige varië-

teiten van Codiaeum (Crotou) molnccanum^ die onder den naam

van kajoe poering bekend stonden en waarschijnlijk van de

^[olukken ingevoerd waren. Plantte men deze reeds als sier-

planten in de tuinen, dan is het licht te begrijpen met hoeveel

enthousiasme de zooveel fraaiere later ingevoerde soorten ont-

vangen werden.

Het is zeker, in het begin is er overdreven, er werd bij

het planten dezer gewassen niet altijd met den goeden smaak

rekening gehouden. In sommige tuinen zag men in potten,

tobben en in den vrijen grond Cfoton''s en nog eens Crotori's^

vooral domineerden zij tijdens en kort na „den dwazen Crofon-

liandeF', als ik, die gelukkig tot de geschiedenis behoorende

periode zoo mag noemen.

Het was zoowat in 1874, toen de eerste der nieuwe Croton's

geïmporteerd werden, eene der beste groeisters was Cr. auciibae-

folium; deze heeft even als enkele andere variëteiten eene

sterke neiging voor knopvariatie ; soms komt er, zonder dat

men de oorzaak van het verschijnsel kan gissen, een tak aan

met smalle lijnvormige blaadjes, die hoewel geheel anders

gevormd, toch op dezelfde wijze gevlakt en gestipt zijn als die

der moederplant. Vermeerdert men dien tak. door tjankok of

stek, zoo blijven de op deze wijze gekweekte planten constant.

In Eurojja schijnen de omstaiidi2,'heden waaronder Cr. aucu-

haefolinin leeft voor kiioi)variatie niet zoo gunstig te zijn.

Wel is de zg. Cr. aiic. lineare daar in iedere collectie aanwe-

zig, zij is daar echter niet ontstaan maar van Java geïmpor-

teerd. Om zulke knopvariaties te vinden is liet in de eerste

plaats noodig een groot aantal exemplaren te hebben van de

variëteit of de soort, waarvan men die verwacht. In dit geval

verivoeren wij in Indië in een bijzonder gunstigen toestand

;
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in bijna lederen tuin zijn ('roton's aanwezig, terwijl ze in

Europa slechts in wanne kassen in 't leven gehouden kunnen

worden, hun aantal is om deze reden aanzienlijk kleiner.

Ongeveer tien jaar geleden werden te Batavia en op enkele

andere plaatsen in liulië, de fabuleuze prijzen voor ('roton's

besteed, die uog lang in herinnering zullen blijven, er is wel

f 1000.— voor één exemplaar gegeven, prijzen van /' 2, /" 3

k f 400 waren volstrekt geen zeldzaamheden. Toemhah radja

^

Sujap IcoemlxuK)^ Mangkok il/a.s, Sajap Non', enz., waren ge-

zochte soorten, het behoefden volstrekt geen groote of fraai-

gekweekte exemplaren te zijn, als het maar de gezochte

variëteiten waren. In den 1'laiitentuin ontstond eens aan een

geelbonte Crofon, ik meen aan Cr. Hendersom'i^ een tak met

groote, groene bladeren; een Chinees die het zag, geraakte

er over in extase „dat is de Koeping Gadja^ mijnheer! eene

heel zeldzaame soort, waarvan te Batavia slechts een klein

exemplaar is, wat vraagt mijnheer voor dien tak". Tot 's mans

groote teleurstelling moest ik hem de verzekering geven, dat

wij geen handel in planten dreven.

In het begin waren het alleen de Chineezen, die de Croton's

tot zulke hooge prijzen opkochten en er handel in dreven,

later deden inlanders en enkele Europeanen ook mede. ïoen

sommige hadjie's, die ik weet niet meer welk merkwaardig

verhaal hadden verzonnen, ook al mede deden, werd het er

niet beter op.

Yolgens den natuurlijken loop der zaken moest op eene

dergelijke overdrijving reactie volgen; deze liet zich niet

wachten, en weldra werden de Croton's niet slechts tot hunne

gewone waarde teruggebracht, maar velen verbanden ze geheel

uit hunne omgeving.

Het eene is al even dwaas als het andere ; er zijn werkelijk

fraaie Crotori's^ die tusschen ons eeuwig groen eene aangename

afwisseling aanbrengen en er de plaats van de ontbrekende

bloemen vrij goed yervuUen. Indien maar niet vergeten wordt,

dat de groene kleur in den tuin altijd moet domineeren, en

dat planten met bonte bladeren altijd tegenover de groenbla-



~ 3Fi2 -^

deri'^e in de minderheid moeten blijven, zullen zij het fraaie

elfect niet bederven en aan het geheel een schreeuwend bont,

onbevallig, onrustig aanzien geven.

Over de cultuur der Croton''s is weinig te zeggen, die gaat

in ons klimaat gemakkelijk genoeg ; we mogen er hier nog

wel de aandacht op vestigen, dat om gekleurde bladeren te

krijgen men het heit doet, stekken of tjankokken te nemen

van de topijen der takken, die het mee^t aan het licht bloot-

gesteld en daardoor fraaier getint zijn ; ook moeten de planten

altijd op de zonnigste plekjes van den tuin geplant worden.

Er zijn in Indië in de laatste jaren niet veel nieuwe Croto)i''s

ingevoerd, toch zijn er zeer mooie nieuwe variëteiten bijge-

komen, en voor een liefhebber dezer planten acht ik het zeker

de moeite waard eene partij dier nieuwigheden te doen komen.

Onder de meest gewaardeerde variëteiten munten de vol-

gende uit

:

Cr. Counfess met lange smalle hangende bladeren, die door

een aantal hoog oranje gekleurde vlakken en stippen ver-

sierd zijn

,

Cr. Chehoni is eene op Java bekende variëteit met prachtige

veelkleurige blaadjes, zij behoort jammer genoeg tot de zwakkere,

Cr. Airjhiirfhensis heeft hinge smalle gedraaide bladeren met

lif'lit gele vlekken en stippen voorzien,

Cr. Rnberrimus doet wel denken aan de bij ons bekende en

gewaardeerde Cr. Mojesticnm, de bladeren zijn echter donkerder

rood en de groei is compacter

,

Cr. FlamheaN is eene krachtige groeister, in de groote bladeren

strijden de groene, gele en donkerroode kleuren om den

voorrang

,

Cr. Mr. Sivaii^ eene kleine, lieve variëteit, rosé bladeren

met licht gele randen,

Cr. Massanr/emui met fraai gevormde bladeren, waarop licht

gele en roode vlekken elkaar afwisselen, de middennerf is licht

gekleurd

,

Cr. Thoimonii behoort evenals de volgende onder de

variëteiten met groote bladeren, deze zijn drielobbig, zee-
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g'roen met ecne brcodo, helder gele streep iii hot midden,

CV. MonfefoHfaiiicnxl.'i met gele en roode strepen op de

bladeren

,

Cr. Comte de Genuiinj heeft grooto, ovale bladeren, donker

bronsachtig geel gevlekt eu gestreept,

Cr. Flamingo., middelmatig groote bladeren met gele en

donkerroode vlekken

,

Cr. MusaicMS, gestipt en gestreept met geel, later komen er

roode tinten in

,

Cr. Bergmainii, eene zeer fraaie variëteit met roomwitte

vlekken en randen

,

Cr. Ghriosiis^ de bladeren hebben eene heldergroene klenr,

de strepen en vlekken zijn roomklenrig.

Een geheel ander genre van bontbladerige planten zijn de

DracaemCs^ sommige soorten groeien in Indië in het wild ; in

de Soenda-landen zijn zij onder den naam van Hanjoeivang be-

kend. In de horticultuur rekent men gewoonlijk al de Cordij-

Jine's en Co.Io(lraco)i's ook onder de Dracaena''s.

Zij worden bij ons als sierplanten weinig geacht, toch ver-

dienen zij het in hooge mate, de elegante vorm en de schit-

terende kleuren der bladeren geven haar recht op onze hoogste

waardeering.

De voornaamste oorzaak dier veronachtzaming is in den

eigenaardigen groei dezer planten te zoeken. Men ziet er

bij ons hoogst zelden fraaie exemplaren van, gewoonlijk zijn

het lange dunne staken, aan wier top eenige wel goed ge-

kleurde maar niet krachtige bladeren te vinden zijn. De kwes-

tie is hier eene slordige cultuur methode ; wat een ver-

schil leveren onze stokkerige planten met de lieve kleine van

onder tot boven bebladerde Dracaena's op, waarmede men in

Europa bloementafel, étagères en eettafel versiert. Vooral

tusschen andere planten voldoen zij zeer goed, hare geheel

andere vorm van bladeren gevoegd bij de heldere kleuren, dik-

wijls in het bloedrood, maken haar bijzonder geschikt voor

bovengenoemde decoraties.

Om het stokkerige te voorkomen mogen wij de Dracaena's
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nooit te oud, nooit te lang laten worden ; zoodra de kale sten-

gel zicli begint te vertoonen — hetgeen bij de eene soort spoe-

diger het geval is dari bij de andere — moet de top gestekt

of getjank<dvt worden ; deze geeft direct weder eene nieuwe,

fr.mie, jonge plant. Tit den overgebleven stengel spruiten

spoedig weer nieuwe loten, die, als zij een zekeren ontwik-

kelingsgraad verkregen hebbeu, ook gestekt kunnen worden.

Is de bedoeling een groot aantal plantjes te kweeken, dan

neemt men oude stengels, die op twee wijzen behandeld kun-

nen worden : of de geheele stengel wordt (tj) een bed van vooruit

l.ereide, zachte aarde gelegd en er eenigszins mede bedekt,

of men snijdt den ouden stengel in stukken eu stekt dien op

de gewone wijze. Na verloop van eenigen tijd komen er, bij

eene goede behandeling, tal van uitspruitsels te voorschijn, die

als zij oud genoeg zijn, ieder afzonderlijk, in kleine potjes

geplant, spoedig tot lieve plantjes opgroeien.

Evenals bij Crofo)i\^ liet geval is, zijn er in Europa ook

heel wat nieuwe en fraaie Dracac'na''s, die wij in Indië niet

hebben, het zoude zeker de moeite loonen er daarvan wat te

laten komen. De meest gekweekte Dracaena's 'm de Eu-

ropeesche warme kassen zijn : Dr. eJrga»tissima^ angustifoVia^

Lord Wohenij pendnla., AJberfi\ Cooperi^ de eerste twee zijn

zeer smalbladig, terwijl de laatste vier iets breeder blad hebben

;

zij worden alle veel gebruikt voor tafelversiering. De sierlijke,

omgebogen bladeren met de scdiitterendo rosé en donkerroode

tinten maken, dat zij er bij uitstek voor voldoen. Dr. L.

Turner^ is een lieve dwerg met hcdder rosé bladeren, Prince

Manoek Beij heeft lange, smalle, rechtojistaande bladeren van

eene bijna vuurroode kleur. Van de variëteiten met wit in de

bladeren is Dr. terminaUs alha eene der meest verspreide, ook

van Dr. Alexmidra is het jonge loof melkwit. /)r. Lmt/(?«/ heeft

lange, breede, omgebogen bladeren, waardoor lichler gele strepen;

met deze wordt soms J)r. Massa H(/eana verward, de laatste

heeft sh'cjits eene bleekgele middenstreep eu is lang niet zoo

fraai als eerstgenoemde. Een geheel ander type is />;•. Gol-

diana; de bladeren zjjn breeder en korter dan die der incestc
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versierd.

Eene fraaie, hontbladei-io-o planr is Pamhinifs Jrnxrnira rarie-

(/afo, de z.g'. Poih/o/i hiang de zeeg-roene, lange, omgebogen

bladeren hebben zuiver witte randen, de plant voldoet in bloe-

menmandjes, als alleenstaande plant of in groepen overal even

goed, maar zij moet jong en goed gekweekt zijn. Er is hier

echter ook eene schadnwzjjde, waai' is die trouwens niet, de

bladeren zijn wat hard en de randen zijn zeer scherp getand.

Indien men ergens in een verloren hoek van den tuin eene

oude plant heeft, bezit men eene voortdurende bron voor jonge

plantjes; de meestal vrij talrijke sprieten laten zich gemakke-

lijk stekken. Het is hier evenals bij de Dracaena's ; men moet

altijd weer nieuwe kweeken ; oude planten hebben niet dien

fraaien vorm, ook de frischheid van kleur verliezen zij, de

witte randen worden minder helder, geelachtig, terwijl bij zeer

oude planten het bonte bijna niet meer te zien is. Men zou den-

ken, dat de plant verloopen, weer groen geworden is, de jonge

plantjes echter, die er van gekweekt worden, hebben weer

dezelfde, fraaie, zeegroene, wit afgezette bladeren.

De bonte Ananas^ Ananassa sativa variegata, is ook eene

fraaie sierplant, die voor velerlei doeleinden gebruikt kan wor-

den. Zij neemt eene andere kleur aan, naarmate men haar

in de schaduw of in de volle zon plaatst, in het eerste geval

zijn de lijnen, die over het blad loopen, zuiver wit, terwijl de

zonnestralen dit wit spoedig in rood veranderen. Even als de

voorgaande wordt zij spoedig te groot voor bloemenmandjes,

men doet daarom goed haar in niet te voedzame aarde te

planten, veel zand door den grond te mengen is nuttig; men

bereikt daarmede een tweeledig doel : in de eerste plaats

groeien de plantjes niet te snel, zoodat we ze lang in den ge-

wenschten toestand houden, en in de tweede plaats worden ze

fraaier bont. Deze Ananas wordt gewoonlijk vermenigvuldigd

van de uitspruitsels, die op den top der vrucht zitten ; wie

dus altijd jonge plantjes wenscht te hebben, moet eenige plan-

ten in een hoek van zijn tuin laten vrucht dragen.

IV 22
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AcaJi/pJuf's beliDoren in don tuin, liet zijn kmchtio* ii^roeien-

de boosters niet fraaie, hnwtc bladeren, meestal niet rosé, roode

en bruine tinten ; wij l)ozitten slechts eene soort, wier bladeren

roomwit g'oniarnu^rd zijn. /ij laten ziob o-omakkolijk stekken en

groeien zeer snel. zij hebben dit onteo-enzog-gelijk voor op de

Crofon''fi; wil uien sj)oedig een vak met boute heesters heb-

ben, dan zijn zij aan te bedelen, in één jaar zijn bet al kloeke

planten. Het is bij dien snellen groei nuttig de te spichtig

opgroeiende exemplaren tlink in te snijden, zij loopen spoedig

genoeg weer uit on maken dan lager en meer takken. Zij

moeten in hot volle zonlicht go}ilant .worden, in de schaduw

verliezen zo spocnlig bar(- fraaie tinten.

Onder de lionto jdantjes, die nu'or voor potcultuur geschikt zijn,

kan ik nog noemen Cijpenix ulier)) ifol'ius. var/efj/afHf^, eene

fraaie, bontbladerige Ci/peraceae^ die men in Europa heel dik-

wijls in bloemenmandjes ziet ; zij wordt voortgeplant evenals de

meeste andere siergrasson door schoui-on, verder is de cultuur

niet moeielijk.

Ci/penis hi.i'HS rariciiatii^ is v(H\ lager groeiend, bont plantje,

dat in Xoderlaud ook voel in de kamers tot versiering geplaatst

wordt, do wijze van vornu'uigvuldiging is even als die der

vorige.

Care.r /dponicd, zoowol do gewone groene als do bonte varië-

teit, zijn bij niis bokondo maar t(> weinig gebruikte sierplantjes,

zij blijven z(M^r laag on woi-don ook door scheuring vermeerderd.

Patiiciini raripf/dfioii, eene ook bij ons gekweekte lieve, bonte

grassoort, mot diiiin<' hangondo of krui])onde stengels; door

stekken kan hot plantje vernu'erderd worden en groeit vrij

spoedig. In vaaspotton kan hot aan de randen geplant wor-

den, hot hangt dan siorljjk van (h'ii pot af, ]non heeft in dit

geval slechts zorgvuldig de docxh' blaadjes en stengeltjes te

verwijderen, die aan (h» |)laiit oen minder frisch aanzien geven,

ze worden echter bij den snollen groei der plant spoedig we-

der door jonge voi'vaiigon. In kleine tuinen kan de bonte

Paiüciim ook voor randen gebruikt worden.

Onder den naam van Ficus eïastica kweekt men in Europa



— )m —

in g'i'oorcii i»"«'tiil(' on/(Mi /r/yv/'-hooiu, ci^i^'ciilijk J'ro^t'Kjiiia clas-

ticum. Hij is jils si(M'])laiit zoor «'ozoclit cii wordt door soiii-

mi<i'o spocialistoii bij lioiid(>rdoii ,i«'ostokt on mot i^'oinak voor

o-oedo ])rijzoii viui do luiiid ,«i,'(>zot. Dat stokkoii i^-aat op eene

oigonaardigo iiiaiiior; nioii iioomt ooiivoudiii,' oon blad inot óón

oog" en iHH\ stnkjo stongol niet gi'ooter dan óón continiotor, hot

blad wordt nu aan oon stokjo bevestigd on in zuiver wit zand

geplaatst, het oog iets onder het zand, onder dit zand is door

koperen loopjes mot boot water warmte aangebraclit, het

geheel is mot glas van de buitenlucht afgesloten; in drie a

vijf" weken maken deze knop- of oog stekken wortel, loopen

uit en geven na (^en half jaar leverbare planten. A^an deze

Ficnii is eene bontbladerige variëteit, de bladeren dezer hebben

melkwitte randen en zijn ook door dezelfde kleur gemarmerd, het

is inderdaad eene fraaie, bonte plant. Een paar jaar geleden

kwam die plant in Amerika in de nn)do; do aanvraag was daar

zoo groot, dat er niet aan voldaan kon worden. De Ameri-

kaansche handelaars kochten toen tegen hooge prijzen in Europa

al de planten op, die zij machtig konden worden. Ten gevolge

van dezen handel is zij in Europa wat zeldzamer geworden, nu

echter wordt zij veel gekweekt en komt ook meei* in den smaak.

Bontbladerige hoornen zijn er veel minder dan bontbladerige

heesters, en de ervaring bij ons opgedaan is, dat mochten er

ook al eens kleine exemplaren met fraaie, bonte bladeren inge-

voerd worden, zij toch bij ons, zoodra zij krachtig doorgroeien,

weder groen worden. Wij hebben een voorbeeld in Ficufi of

Arfocarpus ParceUi^ die kleine, bijzonder fraaie, bonte bladeren

heeft en die houdt, zoolang wij haar in kleine potten kweeken

;

plantte ik haar echter in den tuin, dan duurde het geen jaar

of al het bonte was verdwenen. Ik vrees dat het met de

bontbladerige i^/cv/.s- eJasfica ook zoo zal gaan.

Dezen zomer toonde men mij te Kew in de groote Palmenkas

een exemplaar, dat minstens tien voet hoog was, krachtig

groeide, en waarvan de jongste bladeren nog even goed bont

waren als de oudere
;
„zou dat geen goede plant voor Java

zijn" vroeg mij de curator. „Als zij maar constant was" luidde
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mijn antwoord; de kwoekers in Kew verzekerden mij, dat zulks

Averkelijk het geval was. Hoewel mijn twijfel dienaangaande

niet weggenomen is, zoo zoude door eene })roef met den aan-

plant van dezen fraaien boom, bewezen moeten worden, wie

gelijk heeft. Ik lioop, dat liet ongelijk aan mijne zijde is, en

de plant zal blijken ook als boom dez(dfde fraaie, bonte bladeren

te houden, die zij als kleine plant heeft. Een boom met zulke

groote bladeren als de Ficus elastica, die roomwit gerand en

gemarmerd zijn, zoude een der prachtigste boomen zijn, die

sinds jaren op .Java geïmj)ort('erd zijn,

W.
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Tot (ie merkwaardigste licliauieii, die eenc rol Hpelen lijj de

leveiisverschijnselen in de natuur, behooren de fernieitten, niet

alleen om de hooge beteekenis, die ze voor het plantaardig en

dierlijk leven hebbeji, maar ook wegens het geheimzinnige,

dat hunne werking schijnt te kenmerken. Want in tegenstel-

ling van hetgeen we bij de meeste chemische reacties waar-

nemen, kunnen fermenten bij andere lichamen omzettingen te

weeg brengen schijnbaar zonder zelf verandering t(! ondergaan.

Het heeft den schijn, alsof alleen de cuuuvez'gheld van het

ferment noodig is om chemische beweging in het leven te

roepen, alsof het ferment werkeloos is en toch arbeid verricht.

Een sterk voorbeeld hiervan is het volgende: 0'Sullivan en

ToMPSOX maken melding van een door hen bereid hwertase —
een ferment, dat straks nog besproken zal worden — , dat

100.000 maal zijn eigen gewicht aan rietsuiker inverteeren

kon zonder daarbij zelf qualitatief of quantitatief veranderd

te zijn.

Om dergelijke raadselachtige feiten op te helderen tracht

men zich voor te stellen, dat het ferment eene verbinding

vormt met de oorspronkelijke stof, en dat deze verbinding door

water ontleed wordt, waarbij het ferment onveranderd weer

vrij komt, en de oorspronkelijke stof tot een hydraat (c. q.

splitsingsproducten daarvan) geworden is. Want in den regel

is het essentieele van de werking van een ferment eene ad-

ditie van water aan het aan die werking onderworpen lichaam.

Sedert men met het bestaan van fermenten bekend gewor-

den is, heeft men deze ingedeeld in georganiseerde en )iiet —
georganiseerde. Onder de eerste groep verstaat men dan kleine
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levende organismen, gistcellen b.v., wier levensproces bepaalde

stoffen zekere chemische omzettingen kan doen ondergaan,

terwijl ook liier weer de oorzaak van de werking ons nietig

voorkomt, vergeleken bij haar resnltaat. Yan de niet-geor-

ganiseerde fermenten, ook enz ijmen genaamd, zijn er enkele,

in het dierlijk licliaam voorkomende, reeds lang en algemeen

bekend, jjepi^lne b. v., dat door den maagwand, tri/psine, dat

door de pankreasklier wordt afgescheiden, Intusschon, ook in

het plantenrijk kent men vele gewichtige enzymen, wier studie

juist in de laatste jaren vele onderzoekers bezig gehouden heeft.

In het Maartnummer van de Ainials of Botanij van 1893

vindt men een artikel van (Ireeii, waarin de belangrijkste der

op het gebied van de plantaardige enzymen verkregen resul-

taten verzameld en eenigermate gerangschikt worden ; aan dit

artikel zijn de volgende beschouwingen in hoofdzaak ontleend.

De meeste plantaardige enzymen kunnen gebracht worden

tot eene van de volgende vier groepen

:

1. Enzymen, welke koolhydraten omzetten,

2. Enzymen, die glucosiden splitsen,

3. Eiwit-oplossende enzymen,

4. Enzymen, die vetten ontleden.

I^ (jKOEP.

Diastase. Men weet, dat een ferment van dezen naam ge-

vormd wordt bij de kieming van verschillende Gramineeën-

zaden en als zoodanig het suikervormend bestanddeel is van

mout (kiemende gerst). Ecliter ondersclieidt men tegenwoordig

nog een ander (Uastase, dat in het i)lantenrijk veel meer ver-

spreid is: men lieeft liet aangetroffen in zaden, in bladerenen

jonge loti'ii, iii kiiojipen cii knollen (aardappel), evenzoo inde

pollenkorrels van onderscheidene plantensoorten.

Bij het rijpen van zaden van gerst blijkt deze vorm van

diastase volgens Bkowx en .Mok kis reeds vroeg op te treden,

de hoeveelheid van het fmnent neemt dan langzamerhand toe,

totdat het endosperm ziidi geheel ontwikkeld lieeft, maar het

zaad nog niet rijp is. liet ovcrvloedigst is het te vinden in
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het deel van het endosperni, dat zieli het dichtst bij het jonge

embryo bevindt; liet schijnt de voedingsstof, di(^ het embryo

bij zijn groei noodig heeft, absorbeerbaar te maken.

De werking van dit diastase op amylumkorrels is, zoowel

in als buiten de cel, zeer langzaam: de korrels woi-dcii allengs

vloeibaar gemaakt en in suiker omgezet, doch behouden tot

het oogenblik, waarop ze verdwijnen, bijna gelieel den oor-

spronkelijken vorm; aniylum, dat zich in oplossing bevindt,

wordt echter snel in suiker veranderd.

Het meer bekende, meer werkzame diastase van /tienieiu/e

gerstkorrels zagen Bkowx en Morris optreden kort na het

begin der kieming, en wel in de epitheliumlaag, die het scu-

tellum bedekt. Daar begint dan ook de suikervorming en

sehmjdt van daar voort naar de meer verwijderde deelen van

het zaad.

Deze vorm van diastase werkt veel sneller dan de boven-

genoemde op amylumkorrels in; ook behouden deze daarbij

hun vorm niet, maar worden in verschillende richtingen ge-

spleten, de omtrek krijgt onregelmatige insnijdingen, zoodat de

korrel geheel misvormd is alvorens te verdwijnen.

De temperatuur, die voor de werking van mout-dktëtase het

meest gunstig is, is die van 50'^ — 55°, voor het eerst besproken

diastase ligt de optimumtemperatuur minstens 5^ lager. Ge-

ringe sporen van minerale zuren begunstigen de werking van

beide diastasen, die door de aanwezigheid van enkele zouten

aanmerkelijk bevorderd W(n'dt.

Het eindresultaat van de inwerking van diastase is, zoowel

in als buiten de plant, het ontstaan van maltose uit aniylum

onder opname van water ; omtrent de tusschenproducten, die

in verschillende stadiën optreden, bestaat nog geene zekerheid.

Imdase. Vele Compositae, Dahlia, Helkmthiis, Itmla e.a.,

bezitten in verschillende deelen, maar vooral in de wortels,

als reservevoedsel 'unilint' \\\ plaats van amylum. IJij de kie-

ming van dergelijke wortels gaat inuline in suiker over onder

den invloed van een ferment, hmkisc genaamd, dat nog niet

in de rijpe wortels gevonden wordt, maar eerst na de kiemiug
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dtwriu aaiiwezin; is. Dit Ibniieiir, dat iiiuliiic in suiker kan

omzetten, heeft geen invloed op aniylunikorrels, verschilt

dus in dit opzicht van diastase.

De gunsti<?ste temperatuur voor de werking van inulase is

40°: het ferment is bijzonder gevoelig voor zuren en alkaliën,

van welke reeds kleine hoeveelheden voldoende zijn om de

Averkzaaniheid van inulase voor goed te vernietigen ; zeer geringe

sporen van zuur bevorderen echter de inwerking.

Iniertase. Rietsuiker als zoodanig kan geene alkoholische

gisting ondergaan, maar moet daartoe eerst geinverteerd, in

dextrose en laevulose gesplitst worden, lleeds lang is het

bekend, dat de gistcellen, die uit de laatstgenoemde suikers

alkohol en koolzuur bereiden, ook die inversie bewerken; later

is gevonden, dat hier een ferment, iiire/iase, werkzaam is, dat

ook o. a. is aangetroffen in pollenkorrels van sommige planten,

in jonge knoppen en bladeren, in het embryo van gekiemde

gerst, in sommige schimmels, die lu^t vermogen hebben, in

oplossing van rietsuiker te leven en deze daarbij te in vertee-

ren, voorts ook in andere mikroorganismen en in het darm-

kanaal van zoogdieren.

Tegenover zuren en alkaliën gedraagt invertase zich onge-

veer als inulase. De optimum-temperatuur voor zijne werking

is o5°-60°.

Tot deze groep moeten ook gerekend worden de cel/ufoxe

ojjfossende fennenfen . In het endosperm van Pdlincn is i-eser-

vemateriaal aanwezig in den vorm van cellulose, doordat de

celwanden zich zoozeer veidikt hebben, dar zij het lumen dei*

cellen bjjna geheel innemen. I>jj den gi-oei vaji het embryo

b. v. van PJioeni.r dactijJifera is waar te n<'nien, hoe een deel

van de zaadlob als haustorium werkt en het harde cellulose

van het endosperm allengs absorbeert. Men kan niet aanne-

men, dat het protoplasma in de buitenste cellen van dit haus-

torium direct deze werking uitoefent, daai' het door den dikken

buitenwand dezer cellen gescheiden is van het cellulose, dat

aangetast wordt. Het is dus waai'schijnlijk, dat een enzyni

wordt afgescheiden, hetwelk het cellulose in een of ander oplos-
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ba;ir product oiu/.ct. l»ij ninlcrc l'ülincii (Lii-lslo)ii(() liccff mcu

Wiiargenomoii, dat het vordw ijiicn van liet ((dliilosc gepaard

gaat met het optreden van suiker. De afzondering of zelfs

het aantooneu van een cellulose oplossend- ferment in palmen

is echter tot nog toe niet gelukt.

Dat er toch zulke lichanuMi bestaan in het plaiitenrijk, blijkt

iutusschen uit vele andere gevallen. Zoo o. a.. uit recente

onderzoekingen van de Baeij (188G) over Pe^/>rt- soorten,

FiiiKji^ tot de Discomyceten behoorende. De Bak ij nam waar,

dat het myceliuni van deze fungi de cehvanden van 'de weef-

sels, waarin ze voorkomen, aantast, en, wat vooral merkwaai*-

dig is, dat het sap, geperst uit de aldus aangetaste ])lanten-

deelen (bieten of i-apen), de eigenscluq) heeft, cellulose op te

lossen. Het denkbeeld, dat hier een enzym het agens is, krijgt

nog meer waarschijnlijkheid door het feit, dat koken van het

sap zijne werkzaamheid opheft.

Een soortgelijk ferment kon ^rARtsHALL Ward (1889) consta-

teeren in eene Bofri/f/s-movt, wier hyphen de celwanden van

Lilhint caiididuiii kunnen doorboren en zoo eene bepaahle ziekte

veroorzaken.

Brown en Morris hebben een cellulose oplossend ferment

gevonden in kiemende gerstkorrels, en wel in dezelfde cellen-

laag, die diastase bevat. Het bedoelde ferment doet blijkbaar

dienst om de wanden van de onderliggende cellen op te lossen

en zoodoende den inhoud van deze voor de werking van dia-

stase toegankelijk te maken. Dat dit cellulose-aantastend ferment

inderdaad een ander is dan dat, hetwelk zetmeel in suiker omzet,

dan diastase dus, is o. a. daaruit na te gaan, dat het zijn vermo-

gen tegenover cellulose reeds bij 60^ grootendeels verliest, terwijl

diastase zonder schade eene temperatuur van 70° verdraagt.

Ook pectase en dergelijke behooren tot deze groep van fei--

menten.

Il'' Groep.

De yUicosidehspUtsende enzymen komen met de reeds

besprokene daarin overeen, dat ze de plant een oplosbaar kool-
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hydraat kuuneu leveren. Ook liier berust de werking in den

regel op wateropname ; behalve suiker worden verschillende

andere stoffen geproduceerd.

Eniuhhie^ ook stjnaptase genaamd, is een van de bekendste

van deze fermenten ; het is eigen aan sommige Amijgdalus-

en P/7</?7«ö"-soorten. Waar het het glucoside ai)ii/(jdali)ie ver-

gezelt, zooals in bittere amandelen en laurierkersbladeren, daar

doet het bij aanwezigheid van eene voldoende hoeveelheid wa-

ter uit dit glucoside benzaldeliyd, eyaanwaterstof en suiker

ontstaan volgens de vergelijking

:

C20 H.,7 XOn + 2 Ho O = C« lU COH + HCX+ 2 L\ Hi. Og.

Emulsine komt evenwel ook voor in zoete amandelen, die

geen amygdaline bevatten; men kan zich gemakkelijk hiervan

overtuigen door zoete amandelen met amygdaline en water te

wrijven: hierbij wordt de reuk van benzaldeliyd en eyaanwa-

terstof waargenomen.

Ook andere glucosiden, die in de natuur niet van emulsine

vergezeld gaan, o.a. mliclne, coniferittc^ kunnen door dit fer-

ment gesplitst worden.

Mi/rosine is het enzym van de Cnuüferen^ ofschoon misschien

niet tot deze familie beperkt. Cruciferen bevatten eenige zeer

samengestelde glucosiden, die bij ontleding suiker opleveren en

verschillende sterk riekende, zwavellioudende j)roducten. Zoo

is de reuk van a/li/hnoster'/u/ie of .sv///''jcy(/c/;/(//////, C3 H5 CXS,

dien men waarneemt, als zwart mosterdzaad met water gestampt

wordt, een gevolg van de ontleding van het glucoside nti/ron-

zuur-kalium door myrosine. Jlet ferment komt voor in de

meest verschillende doelen van het plantenlichaam, en wel in

aparte cellen, die i:^(ien aniylum, chorophyl, vet of aleuron-

korrels bevatten, ofschoon in de omgevende cellen wM een of

meer van deze bestainhleelen gevonden wordi-n. I]v<'nals in

de vorige gevallen zjjn ook hier het glucoside en het ferment

nooit in dezelfde cellen afgezet.

Jihainttji.sr., eene stof uit de zaden van /i/tainmis 'nifectoriiis^

is eveneens een glucosidesplitsend fenncnt, zoo ook het ery-

throzym^ in meekrapwortel aanwezig, en vele andere.
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IIP (tROEP.

Sedert 1875 zijn de ekvitoplossende enzymen het onder-

werp van vele onderzoekingen j^cwcest. In dat jaar vonden

nl. Reess en Will, dat een uit de bladeren van Droscra ro-

tundifo/la bereid extract, niet cenig' zoutznui' zuur gemaakt,

bij 4üo fibrine kon oplossen en in pepton omzetten; dit ver-

mogen van het extract bleek aan een oplosbaar enzym toe

te schrijven. In de kelken van Nepenthes werd spoedig een

dergelijk lichaam ontdekt, en later zijn eiwitoplossendc fer-

menten in verschillende planten aangetroffen en onderzocht.

De in het dierenrijk voorkomende eiwitoplossendc enzymen

kan men scheiden in twee groepen : tot de ócne behoort pepslne^

dat door den maagwand bereid wordt en proteïnestoffen niet

doet uiteenvallen, doch ze slechts ouder wateropname omzet

in peptenen; daarentegen bewerkt trt/psine, het pankreasfer-

ment en een representant van de andere groep, eene ingrij-

pende ontleding der eiwitstoffen en peptonen, waarbij eenvou-

diger stikstofverbindingen (o.a. leitcine en tt/roshie) ontstaan.

Van deze beide groepen zijn vertegenwoordigers in het plan-

tenrijk aan te wijzen.

Pep^ine-achtige fermenten zijn het eerst opgemerkt, nl. in

Drosera^ Dionaea^ PliujuicuJa en andere insectenetende planten

:

kliertjes op de bladeren leveren hier, wanneer ze geprikkeld

worden, een eigenaardig afscheidingsproduct, een enzym bevat-

tende, dat peptouiseerende eigenschappen bezit. In het vocht,

dat zich in de bekers van Nepenthes bevindt, heeft men even-

eens een ferment kunnen aaiitoonen, dat het vermogen heeft,

in zwak zure oplossing fibrine in pepton om te zetten. Een

dergelijk ferment blijkt geproduceerd te worden door het plas-

modium van een Myxomyceto, Aethalmm septicmn.

De genoemde fermenten moeten voorloopig op ééne lijn

gesteld worden met het pepsine uit de dierlijke maag, daar

niet schijnt waargenomen te zijn, dat hunne werking op

eiwitstoffen zich nog verder uitstrekt dan tot het peptonisee-

reu van deze.

rr«/^sme-achtige fermenten. Een bekend voorbeeld is het
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pripaijot'nif uit Car/ni P(ip(t!/(i, wolks workiiip,' iiioii rrods lang

schijnt o;ekend te liebbeii. Overdreven voorstellingen maakte

men zieli van die werking: taai vleesch werd met Pajxii/a-

vruchten gel^^ookt om liet malsch te krijgen, hetzelfde doel

heette bereikt te worden door het vleescb te wikkelen in de

bladeren dezer plant of zelfs door het onder een P((j/ai/(i I»ooni

op te hangen.

Behalve Papaija's wei'deii ook v[jgen en eene soort van

meloen {Cucamh ntilksiiiuis) als bezitters van zulke krachten

aangezien. Ook in deze is een eiwitaautastend ferment gecon-

stateerd; het papayotine is echter het best onderzocht.

Dit lichaam werkt zoowel op dierlijk als op plantaardig

eiwit, liet best bjj o5° — 40°, en in eene vloeistof, die een

weinig natriuincarbonaat (0,25 °/q) bevat; sterker alkalisch mag

de vloeistof niet zijn, terwijl zelfs zeer geringe sporen zontzuur

de werking belemmeren. Het resultaat van deze laatste is,

dat eiwitstoffen niet alleen opgelost en gepeptoniseerd worden,

maar onder gunstige omstandigheden gedeeltelijk uiteenvallen,

zoodat leucine en tyrosiiie onder de ontledingsproducten zijn,

evenals bij de inwerking van dierlijk trypsine.

Het trypsine uit vijgen is, in tegenstelling met de beide

andere hier genoemde, het werkzaamst in zure oplossing.

Voor korten tijd is verder uitgemaakt, dat het sap van cle

ananas een tryptisch ferment bevat, hetwelk eiereneiwit of

fibrine spoedig tot peptonachtige lichamen oplost en voorts

voor een deel ontleedt onder vorming van leucine en tyrosine.

Dit enzym werkt het liest in volkomen neutrale oplossing,

zoowel zuur als alkali belemineren zijn invloed; van daar, dat

deze in het sap zelf van de ananas '/,j minder sterk is dan

in liet geneutraliseerde sap.

Wat de beteekenis betreft, die aan deze eiwit oplossende fer-

menten voor bet plantenleven moet worden toegekend, deze is

verre van duidelijk. Van andere dergelijke lichamen, die bij

de kicniing optreden in de cotyledonen van zaden, die veel

reserve-eiwit in hun we(?fsel liebben opgehoopt, Pa/>l/ionaceeën,

hennip^ vlas, Gramineeën, liiriuu.^ cominan/s, is door proeven
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waarschijnlijk o'ejnaakt, dat zij de kioiii])lant tcii mitto koinen

door hunne trypsine-aehtige werking, welke het mogelijk maakt,

dat het reserve-eiwit in oplosbaren vorm getransporteerd woi-dt

naar de punten, waar groei plaats heeft.

Een ander enzym, dat zeer verspreid is in de plantenwereld,

mag wegens zijne overeeidcomst niet het dierlijk hhfeniteiit

tot de eiwitaantastende fermenten gerekend woi-den; zoo maakt

men nog tegenwoordig in Engeland gebruik van eene reeds

in de KJ' eeuw 1) vermelde eigenschap van Gidiiini fernni;

de plant wordt nl. in de melk gezet om deze te doen strem-

men voor de kaasbereidi ng.

LiNNAEUs maakt gewag van de eigenschap om melk te doen

stremmen voor de bladeren van Pinf/uicida ni/garis- vcdgens

hem maakt men m Lapland^ volgens Pfeffek ook op de Ita-

liaansche Alpen, gebruik van deze eigenschap.

Ook Fapot/asH]) heeft dit vermogen, verder het secretie-

product van de kliertjes van Drosera enz. Lea heeft een fer-

ment met de eigenschappen van dierlijke leb afgezonderd uit

de zaden van Withania coagulans, een heester van Afghanis-

tan, terwijl het voorts in vele andere zaden vóch- of gedurende

de kieming is aangetroffen; 7.00 in die xan Dafit ra s framouinni,

Fisiim satii'inii^ Lupinus hlrsutus^ Ricinus conimim s. In de

laatste twee is het niét vóór de kieming aanwezig, wél kan

in dat stadium aan de zaden van Ricinus commimis een begin-

sel onttrokken worden (een z.g.n. zymogeen)^ waarin men

door verwarming met verdunde zuren het vermogen om melk

te coaguleeren kan ontwikkelen. In het endosperm van l'ic-

mencle Rici^iuszaden is het ferment als zoodanig aanwezig,

vergezeld van het zooeven genoemde trypsine-achtige lichaam

en van een ander nog nader te beschrijven enzym. Ook in

ananas is volgens Ciiittenden behalve het eiwitoplossend en-

zym een lebferment aanwezig.

1) Matthioll schrijft: „Oaliiuii inde noinoii sorlitum est snum, quoil lac

coagulel".
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lY^ CIroep.

In 1871 is upgi'mei'kt, dat bij de kieiniii,2," vau oliehoudoiide

zaden dezelfde lichamen optreden als bij splitsing- A-andeolie;

het vermoeden lag daarna voor de hand. dat liier een verzeepend

einiim werkzaam zou zijn. AVerkelijk kan b,v. uit kiemende

EicInus-zAden door middel van glycerine of van keukenzout-

oplossing een extract bereid worden, dat in staat is, ricinusolie

in dikke emulsie bij 40° zoodanig te ontleden, dat het vetzuur

daaruit vrij wordt. Zonder twjjfel is liier een enzym in het spel,

daar het genoemde extract door koking zijne werkzaamheid ver-

liest. Y<'t(')r de kieming is ook dit ferment in de zaden aanwezig in

den vorm van een zi/mo(/ee7i^ een licliaam, dat door langdurige

inwerking van water of onder den invloed van zwak zuur,

gepaard met temperatiuirsvci-liooging (tot 45°) het actieve enzym

oplevert.

Het ferment is uiterst gevoelig tegenover zuren : reeds 0,OCG

°/o zoutzuur belemmert, (J,133 °q verhindert de werking ; tegen

alkali is het iets beter bestand, echter vorliindert 1 '^/^ natrium-

earbonaat de werking geheel.

Yet splitsende enzymen zijn gevonden in zaden van rapen,

opium, hennep, vlas en maïs.

Zooals boven gezegd is, worden de fermenten wel verdeeld

in georganiseerde en niet-georganiseerde. Sedert men echter

uit verschillende georganiseerde fermenten enzym heeft afge-

zonderd — in het voorgaande vindt men eenige voorbeelden

hiervan — is het een punt van kwestie geworden, of deze indee-

ling wel eene natuurlijke en noodzakelijke is.

In verschillende bacteriën heeft men enzymen gevonden, in

die van anthrax, cholera, enz. ^[erkwaardig is in dit opzicht

vooral Bacillus niezenteririfs vii/t/dfiis, die volgens Yiüxal minstens

vijf verschillende enzymen bevat : diastase, invertase, verder

een ferment, dat cellulose, een dat eiwit oplost, en een

-lebferment".
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Wat hot (mtsfaaii dei' |)l;mt;iai'(lii>-(' (Mizynicii betreft, ovonals

(li(^ uit liet (lierciirijk scliijucii ze <>'ev()nii(l te \V(»r(leii uit <lo

reeds even vermelde :;/mi)i/('nrn, korrelige liclianiiipjes in liet

proto])lasina der seeei-neereude eelleu, die in den reo-el onder

den invloed van venlunde /uren eene sj)litsinn' kuuueii onder-

gaan, tengevolge waarvan de enzymen zelf optreden.

Aangaande de cnnsfitiific van deze is nog weinig zekers

bekend, ^let het oog op hunne wijze van ontstaiin en o[) het

feit, dat ze door warmte en door zuren onwerkzaam worden,

alsmede dat ze neerslaan doen' verschillende agenti(>n, die ook

eiwitstoften praecipiteereu, zou men licht geneigd zijn, ze on-

der deze te rangschikken. Ofschoon enkele physische en

chemische eigenscha})])en moeielijk met die opvatting in ver-

band te brengen schijnen, is toch eene zeer nauwe verwant-

schap van de enzymen met eiwitstoffen meer dan waarschijnlijk.

BOORSMA.



INVLOED VAN HET ENTEN.

De invloed, die het enten op de planten uitoefent, is zoowel in

den groei en den bloei als in het vrnchtdragen waar te nemen. Zoo

bleek het ten vorigeu jare uit het onderzoek naar de geënte druiven

in 36 verschillende departementen in Frankrijk, dat de vruchten

dezer druiven altijd meer alcohol produceerden en dikwijls eene

fijnere kwaliteit wijn leverden.

Er is nvi weer aan te toonen hoe de kleur en den vorm der

bloemen door het enten verbeterd kunnen worden. Plet betreft

eenige gevallen met Rhododendronh uit onzen Archipel afkomstig,

die door de firma Veitch te Londen in cultuur gebracht zijn.

Van deze plantensoort heeft de heer Veitch prachtige hybriden

gekweekt, die ik vroeger op pag 715 van den 2'*6" jaargang van

dit tijdschrift reeds besprak. Hij vermeerdert ze door stekken van

nog half zachte, kruidachtige takken, terwijl de zwakker groeiende

soorten op andere krachtiger groeiende geënt worden. Het was in

het begin uiterst moeielijk geschikte soorten te vinden om op te

enten, daar proeven met planten uit de andere Rhododendron-

groepen geen gunstige resultaten gegeven hadden. Men kwam er

eindelijk toe te enten, op planten uit dezelfde groep. Het succes,

dat men kreeg met Rh. Princess roi/al, verdient hier wel vermelding.

De heer Ed. André beschrijft deze Rh. als volgt: Deze hybride

heeft haar ontstaan te danken aan eene bevruchting van de wit

bloeiende Rh. Jasininifionnii met Rh. javaniciun met oranjebloemen.

In de nieuwe hybride is het geel in de bloemen verdwenen, het

rosé is gebleven. In het eerst werd deze plant in den handel

gebracht onder den naam van U Jfiraiiico-jasmiiiifforKin, zij is

later gedoopt als Princpss roi/al.

Daar de hybride zich gemakkelijker liet kweeken en beter groeide

dan hare ouders, werd zij spoedig gebruikt voor onderstam, waarop

de zwakker groeiende geënt werden.

De Clief van do „lioyal Exotic Nursery" zegt er vaii : sinds acht
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jaren is Rh. javanicum op bovengenoemde hybride geënt, de geënte

planten groeien niet slechts veel krachtiger, ze zijn mildbloeiender,

ook de bloem is grooter en heeft eene intensiever kleur; dit ver-

schijnsel is in genoemde kweekenj dagelijks waar te nemen, indien

men de uit stek gekweekte planten van Rh. Jaraiiioun vergelijkt

met de op Pr. roijnl geënte der zelfde soort.

{Revue Horticole tv,

No. 5 1893,)

Rhododendroit javanicum, waarvoor Miquel den Soendaneeschen

naam van Tjaweneh sorej bitruiti. opgeeft groeit in de bergstreken op

ongeveer 4000 vt. ; dikwijls zag ik de plant vrij hoog in een Rassa-

malahoom met hare fraaie, oranjekleurige bloemen prijken. Filet

geeft als inlandschen naam 6'ö//a mehra op. Als groeiplaats van

de witbloemige Rh. jat^minifionnn geeft Miquel, Malakka op.

Ref.

HET BEMESTEN VAN ORCHIDEEËN.

Tot nu toe werd als regel aangenomen Orchideeën niet te mesten.

Wel zijn er nu en dan proeven genoemen met verschillende mest-

stoffen, o. a. hoornspaanders, die vooral in Duitschland veel bij

potplanten worden aangewend, maar met zeer slechte uitkomsten.

Orchideeënwortels, tenminste die der epiphytische soorten, zijn zeer

gevoelig voor in ontbinding verkeerende stoffen ;
komen zij daarmee

in aanraking, dan worden de toppen meestal zwart, en dikwijls sterven

de wortels geheel at.

De heer Haupt te Brieg heeft nu proeven genomen met kunst-

meststoffen en daarmee uitstekende resultaten verkregen.

Hij maakt eene oplossing van 400 gram salpeterzure kali, 80 gram

salpeterzure ammoniak, 400 gram phosphorzure ammoniak en 10

gram salpeterzure kalk in twee liter water. Hiermede maakt hij

oplossingen, welke 1/1000 tot 1/15000 deel zouten bevatten en giet

daar voortdurend zijn planten mede.

De sterkte der oplossing, welke voor eene soort het meest geschikt

is, kan men alleen door onderzoek te weten komen. Snel groeien-

de soorten kunnen eene veel sterkere oplossing verdragen dan

langzaam groeiende. Blijven de wortelspitsen gezond, dan kan men

ly
'

'23
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rekenen, dat de oplossiii"' niet te sterk is. Vooral bij exemplaren

op plankjes fjekweekt was de nitwerking duidelijk zichtbaar; zoo

waren een paar Oncidium fte/niosinu zeer krachtig- ontwikkeld.

Aangezien Orrhidcei'n over het algemeen langzaam groeien, moet

men niet te spoedig zichtbare resultaten verwachten.

(Xn/. TiiiithiudrhJail. Xo. 10, 1898.) s.

VERANDERLIJKHEID VAN HET GESLACHT
VAN PLANTEN.

Dat niet zooals veelal beweerd wordt, het geslacht van eene plant

steeds onveranderlijk is blijkt, o.a. uit de volgende waarnemingen

van Schulz en llildobrand.

Bij lihuH (Jotiniis, L. is het geslacht der bloemen aan dezelfde

plant (het zelfde individu) in verschillende jaren soms verschillend.

Bij Fra.rbuiK e.ireUior, L. (esch) varieert in verschillende jaren

het geslacht ilor bloomen zelfs aan ilezelfde takken van den z:df-

den boom.

(BofuH. /^U 18!>:{, Idz. 27 j. l:

INVLOED VAN BOUILLIE BORDELAISE
OP DEN WIJNSTOK.

Onderzoekingen over den invloed, dien de bladeren van den win-

gerd otidcM-gaan door besproeing met hoiiilUe horddaisc, werden voor

korten tijd door Rumm ingesteld.

Een algemeen verschijnsel, dat ook Rumm persoonlijk waarnam,

sehjjnt te zijn, dat na het besproeien met genoemd kopermengsel

de bladeren eene veel intensiever groene tint aannemen, zoodat

men i(!eds op een groeten afstand de tuinen herkennen kan waar

gesproeid is en waar niet. Dit is niet alleen het geval met

planten, die dorr Pe.roiios/xjni aangetast waren maar eveuzoo niet

volkomcTi gezonde en onaangetaste exemplaren, /oo waren de

diuiven aan de l)esproeide boomen een j)aar wektn eerder rijp dan

aan de niet besproeide, terwijl deze laatste ook eene geringere op-

brengst gaven. Dit laatste tracht men daardoor te verklaren, dat
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do (loiikenlcr yroenc kleiii- (Um- l)liiiIoreii (Hmic krachti^'ere assimilatlo

(lus (?eTie kraclitiger voedin»- dor plant veroorzaakt.

De hou'dUe hordelai^c kou door middel van wassehin»;' met gewoon

water niet verwijderd worden, maar eerst gelukte dit na herhaald ge-

bruik van verdund zoutzuur. Was dit volkomen en zorgvuldig gesfhiod

en werden de bladeren d.aarna verbrand en de asch spectroscopisch

onderzocht, zoo bleek steeds dat koper daarin ten eenen male niet

aan te toonen was. Dat desniettegenstaande het chlorophyl omler

den invloed der besproeing met koper eene verandering had on-

dergaan, tracht llunuu te verklaren als gevolg van een „chenio-

taktische prikkel'', d.w.z. eene werking eener stof op eene andere,

zonder dat beide met elkander in directe aanraking komen.

(Alvorens dit aangenomen mag worden, is het echter wel uoodig,

dat de laatst genoemde onderzoekingen nog eens herhaald wor-

den. Ref.)

{Bn: d.d hof. aé.^el/srlt^ 1S9.'{, Ji,l. AY, hlz. 79).

BOSCHFLORA VAN TROPISCH AMERIKA.

Eiiy. Wtnminy, de welbekende Deensche botanicus, stelt in de

Forhaud lingevne vel de skandinaviske Nutin'fovkes 14. Xode l Ko-

hpiiJi(irn dt'ïi 4.-9. Juli 1892 p 87-108 de aanteekeningen te

zamen, welke hij op twee reizen naar tropisch Amerika gemaakt

heeft. De verhandeling luidt aldus: Om Phinterüxtcn i het tvopii^ke

Amerika.

De eerste reis van ]Wirming naar tropisch Amerika had ruim

30 jaar geleden plaats en gold Brazilië, alwaar hij drie jaar ver-

bleef. De tweede reis had kort geleden plaats en goM Venezuela

en de Antillen.

Aan Warming's verhandeling is het navolgende ontleend:

Hetgeen in een f.ropm-h oerwoud allereerst onze aandacht trekt

is het buitengewoon groot aantal plantensoorten, waaruit zulk een

woud bestaat, zoomede het betrekkelijk zeldzame voorkomen van

de meeste species. Vandaar de groote verschillen in systematische

samenstelling van tropische oerwouden, verschillen, welke door

Warming met cijfers toegelicht worden.
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Het door W. nauwkeiu'ig onderzochte gebied rondom Lagoa Santa

(Brazilië) bedroeg ongeveer 3 vierkante mijlen. Dit gebied bestaat

tendeele uit oerwoud, tendeele uit grasvlakten met secundair (?)

boseh. Op deze vlakte vond bij 2600 soorten van vaatplanten en

vermoedt, dat dit getal wel 3000 zal bedragen.

Op eene even groote oppervlakte zou men zelfs op de vrucht-

baarste gronden in de gematigde luchtstreken hoogstens i van dit

getal soorten vinden. In geheel Denemarken met eene oppervlakte

van 700 vierkante mijlen wordt nog niet de helft van het aantal

vaatplanten gevonden, dat in Brazilië op 3 vierk. mijlen voorkomt.

De drogere standplaatsen zijn met graswildernissen (? ref.) bedekt,

waarin een 90 tal lage, kromme boomsoorten staan. De vochtige

standplaatsen zijn met een hoogstammig bosch begroeid, dat uit

een 400 tal verschillende boomsoorten bestaat. Deze laatste species

zijn geheel verschillend van de boomsoorten der dorre graswil-

dernissen {campos savannen).

Het aantal species waaruit de verschillende „bosschen" en „struik-

wildernissen" bestaan is zeer verschillend al naar gelang van de

geaardheid van de standplaats. De nog slechts kleine stukken

oerwoud nabij Lagoa Santa bestaan uit een veel grooter aantal

soorten dan de veel meer uitgestrekte struik- en graswildernissen.

Uit het onderstaande overzicht voor Brazilië blijkt dit nader:

soorten van geslachten

vaatplanten

oerwoud 1600 364

gras- en struikwildernissen . . . 800 80

Hoe nauw het verband is tusschen het watergehalte van grond

en lucht der standplaats en den rijkdom aan plantensoorten blijkt

o. a. nader uit de volgende woorden van Warming:

^Dasz es die FeuchUgkeit allcin ist, die hier die Vertheilung

„von Wald und Campos ausschlaggebend wirkt, dürfte auszer

„Zweifel sein, weil die sonnstigcn Klimatischen und Bodenver-

„haltniszen für beide V egetationsformen vöUig gleich sind".

{Botan. Centralhlatt

Bd. 58 ; 1898 p. 408). /•'.

PUBLIEKE TUINEN IN DE TRANSVAAL.

Iii oiidorstaaiid tijdschrift komt een opstel voor van den heer
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Adlam, superinteudant van de tuinen en openbare wandel plaatsen te

Joliannesburg in de Transvaal. Het schijnt dat onze Afrikaansche

stamgenooten ook wat doen in dit genre. In genoemde plaats

wordt een nieuw park voor het publiek aangelegd groot 17 hectaren.

Dit park wordt omhoimd door eene haag van Cupressus inacrocarpa,

de boomen voor schaduw zullen in hoofdzaak bestaan uit Eucalijptus

globuhts, E. rohiista, Pimis insignes Casuarina tennisshna, Acacia
dealhata en melano.ri/loii, Platanen enz. Ook de Europeesche eik

schijnt er te groeien.

(Gardeners^ Chronicle w.

No. 325 vol XIII).

EENE BEROEMDE OLIE.

Onder den naam van „olie der honderd planten" is in Engelsch-

Indië een extract bekend, dat bereid wordt uit niet minder dan
drie honderd verschillende planten en een afdoend geneesmiddel
heet te zijn tegen tal van ziekten, zelfs van zulke, die anders
ongeneeselijk genoemd worden.

De naam „olie der honderd planten" wordt er ook aan gegeven,

o. a. in Pondicherry, omdat men meestal slechts dat aantal planten

gebruikt (in plaats van het drievoud, zooals het schijnt te behooren)

om reden dat de bereiding uit een zóó groot aantal planten er

zooveel omslachtiger door wordt. De werkzaamheid der olie schijnt

er niet minder om te zijn, maar of die tweehonderd, welke dan
weggelaten worden, geheel zonder uitwerking zouden zijn is al

even moeielijk te beantwoorden als de vraag of er onder de overblij-

vende honderd misschien nog overtollige zijn.

De Heer Sadei van wien de volgende gegevens afkomstig zijn,

besteedde een geheel jaar aan de bereiding der volmaakte olie en
dit kostte hem niet minder dan 300 francs

!

De benoodigde bestanddeelen zijn de volgende:

I. 230 planten in haar geheel, (waaronder verschillende soorten

van Aloë, Oci/mum, Cassia, Riita, Ahrus, Cannabis, Solanum,
Piper, Alpinia, Citrus, Mirahilis jalapa, Mentha piperita.),

II. Schors van 15 boomen (als: Nerimn, Acacia e. a.),

III. Wortels, knollen en bollen van 18 planten (als Cureuma,
Zingiher, Allium, Ricinus enz.),
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lY. Zaden van 18 planten {Slerculia foetida, Cassia, Carda-

momuiv, Hijoscifamus, Ricinus communis, èuz.),

V. Hout van Satitabini nlhuiii. Kri/f/n'o.rifloit en ^wietenia

fehrifiitfUj

VI. Bloemen van Crucus saticus,

VII. Bladeren van twee Cucurhifitceeën,

VIII. Vniehteu van 5 planten, vv. o. Slnjchnos en Citrus,

IX. Melksap van 15 planten, w. o. Ki'ithorbia, Carica Papaya,

Cocos. Ricinus enz.; waarbij nog kunien de volgende stoffen van

dierlijken oorsprong:

X. Aftreksel van de stoffen gevonden in de maag van de geit,

koe en ezelin,

XI. Melk van dezelfde dieren,

XII. Urine, eveneens van diezelfde dieren,

XIII. Muskus, en galsteenen van koeien of ossen.

De bereiding van die kostbare olie is verre van gemakkelijk en

vereischt veel tijd.

Elk der hierboven genoemde planten of plantendeelen moet

afzonderlijk in een ijzeren retort gedestilleerd worden, nadat zij

eerst goed in de schaduw gedroogd zijn.

De verschillende zoo verkregen oliën moeten in bepaalde verhou-

dingen en in bepaalde volgorde gemengd en daarna in een ijzeren

pot te samen gekookt worden. Dit moet echter noodzakelijk geschie-

den boven een vuur van hout afkomstig van The.spesia populnea,

of ook van Azadirachta indica ! Xadat het koken afgeloopen is,

wordt de olie in goed gekurkte Hesscheu overgebracht, die daarna,

om te bekoelen, gedurende veertig dagen moeten blijven staan in

ongepelde rijst (gaba) I

Daarna is ze voor gebru'k gereed en doet wonderen. De behande-

ling van zieken met deze olie is zeer eenvoudig, zij werkt laxeerend,

en gedurende de kuur moet men zich onthouden van tamarinde, van

zeevisch en van sterke dranken en bovendien ,,mener une vie chaste!"

Naar gelang van den aard der ziekte kan men ook wat arsenik

of zouten aan de olie toevoegen.

Melaatschheid wordt in 40 dagen genezen, door den zieke eiken

morgen te geven lU Gr. dier olie gemengd met 10 Gr. honig en

40 Gr. raelk van eeno vrouw (die echter een witte of geelachtige

huidkleur moet hebben). Tegen den beet van vergiftige dieren helpt

de olie ook uitstekend.
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Met de beschrijving der eigenschappen dier olie zou men boek-

deelen kunnen vullen ; zij helpt alleen niet tegen epidemische

ziekten.

De 3ÜU planten, voor de bereiding der olie benoodigd, zullen

uitvoerig beschreven worden in een werk, dat door den Heer Sada zal

uitgegeven worden onder den titel ^Florr im'i/iadc'". dat eerst na

tal van jaren gereed zal zijn on dan 2UU francs moet kosten.

{Le Monde i/es Planks, T. II.

Avril, Supijlanent 1893). j-

ORANJEBLOESEM-(NEROLI) OLIE.

De prijzen van deze olie zijn door de sterke vorst, die de booraen

beschadigd heeft, ongeveer 20 °/q gerezen. Verder wordt bericht,

dat de kweekers van oranjeboomen een ,,ring" gevormd hebben

om de destillatie van neroli-olie en oranjebloesem-water zelf ter

hand te nemen. Elke deelnemer levert zijne gcheele productie

aan de vereeniging, die op een opbrengst van (jOO KG. neroli-olie

en 600,000 KG. oranjeblocsem- water rekent. De olie zal tegen

300 frs. per KG. en het water tegen O.aO frs. per Liter verkocht

worden. Daardoor zal voor de bloemen 0.65 frs. per KG. (tegen

0.35.—0.50 vroeger) betaald en waarschijnlijk nog 7— 8 "^/q dividend

uitgekeerd kunnen worden.

Het is aan de firma Schimmel & Oo. gelukt langs chemischen

weg eene stof te bereiden, die den geur van oranjebloesem bezit, en

die zij in den handel brengt onder den naam van neroli 1* crijst.

Het Neroli doet zich voor als sneeuwwitte, schubvormige kristallen,

die in spiritus en in vette en aetherische oliën oplosbaar zijn. Voor

parfumeeren van zeep en bij de bereiding van Eau ile Cologne is

het uitermate geschikt.

Schiininel d- uu's

April Bericht 1898. /".

WELRIEKENDE OLIËN.

In deze tijden van microben en bacillen, waar gezocht wordt

naar antiseptische en desinfectcerende middelen, blijkt het, dat de

ouden reeds in het bezit waren van middelen even krachtig als de
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door de moderue wetenschap gevondene. Deze middelen waren

van plautaardigen oorsprong, en de krachtigste zijn uit Indië af-

komstig; de eerte plaats neemt zeker de kaneel-olie in, bereid uit

de z.g. CeijloHsche kaneel, Cinnanionuim zei/laiiicum. De desinfec-

teerende werking dezer stof is zoo krachtig, dat zij typhus bacillen

iii 12 minuten doodt, terwijl de sterkste der tegenwoordig in ge-

bruik zijnde desinfectie middellen, sublimaat, zulks in 10 minuten

doet.

Germack maakte eeiie studie van de wijze, waarop de oude Egyp-

tenareu de lijken mumificeerden ; hij onderzocht mumies, die min-

stens drie duizend jaar oud en nog iu zeer goeden staat waren.

Hij bevond, dat de voornaamste middelen, door hen gebruikt om

dit resultaat te bereiken, bestonden in het inbrengen in het lichaam

van aromatische plantaardige stoffen, en het gebruik van verbau-

den, die met verschillende tincturen doortrokken waren. Dr. Huuter

slaao-de er in lijkeu te mumificeeren door in de arteriën eene op-

lossing van venetiaansche terpentij u te brengen afkomstig van

Pistacia terebinthits, verder gebruikte hij verschillende tincturen,

o.a. van Lavendel, Rozemarijn, en kamillen.

Verschillende dezer plantaardige tincturen vormden de basis der

verbanden en zalven door de oude geneeskundigen gebruikt van

af Hippocrates, Celsus, Galenius, Aetius tot Ambrosius Pare en

Fabicius d' Aquapendante.

Twee Lyonsche natuurkundigen, de heeren Cadéac en Albin

Mounier, vonden terwijl zij in de oude geneeskundige geschriften

zochten, het receptboek van den beroemden Andromachus, den

geneesheer van Nero en een bekend schrijver over therapie dier

dagen. In genoemd boek vonden zij over de veertig stoffen ver-

meld, op eene na alle van plantaardigen oorsprong. Yzersulphaat,

opium, en twee en veertig aromatische plantaardige stoffen waren

de middelen, waarmede de geneeskunde lang voor en ook nog lang

na den tijd van den schrijver werkte.

De heeren Cadeac en Meunier bestudeerden verder de desinfcc-

tcerende werking van verschillende dezer plantentincturen, zij bevon-

den ook de essence van Cinnomonuan zeijlanicuni de krachtigste,

deze doodde de typhus bacil, zooals straks reeds gezegd is in 12

minuten, daarop volgde Iraidnagel olie van Canjojjhi/llns aromatica

in 25 ra. Thijm in 35 m, Verbena officinali.s in 45 m. Geraniuin

in 50 m., Patchoeli en 80 m. ahsinth en 4 uur en Sandelhout in 12 uur.



— 850 —

De heei' Chamberlaiul hoeft aangetooiul, dat de dampen dczei'

aromatische plantenstoff'en dezelfde krachtige desiiifeetecrende wer-

king hebben 5 indien deze onderzoekingen in de werkelijkheid blijken

juist te zijn, dan hebben deze middelen nog eene groote toekomst,

en zal het gebruik van welriekende plantenstofïen nog sterk toe-

nemen, hetgeen natuurlijk niet in het minst ten bate komt van de

reeds zoo uitgebreide cultuur van de aromatische planten.

{Gardeners' Chronicle iv.

N". 313 Vol XII.)

ZOETE maïs.

Er is in dit tijdschrift reeds meer gewezen op de z. g. zoete mais

snyar corn, die voor de Amerikanen als eene delicatesse geldt en

zulks ook werkelijk schijnt te zijn.

De firma Hendersou & Co. brengt nu en dan nieuwe en betere

variëteiten in den handel, de laatste nieuwigheid heet CoHiitrij

gentleman. Hij zegt er van : de sedert korten tijd zooveel verspreide

zoete mais, Nee Plus Ultra, had een gebrek, de kolven waren te

klein. Door zorgvuldige teeltkeuze hebben we haar nu zoover

gebracht, dat zij kolven van gewone grootte heeft. Deze nieuwe

variëteit wordt nu onder genoemden naam in den handel gebracht.

De vruchtsteugel is zeer dun, zoodat de zaden lang zijn, de kleur

der korrels is bijna zuiver wit, maar het voornaamste is de smaak,

die buitengemeen zacht en zoet is.

In de Catalogus van Henderson komen nog eenige nieuAve va-

inëteiten voor, die op echt Amerikaansche wijze aanbevolen worden.

Het is hier misschien niet zoo algemeen bekend, dat de Ame-

rikanen de nog niet geheel rijpe mais eten, en dat zij daarvoor

soorten hebben, die bijzonder zoet van smaak zijn.

Vroeger hebbeu we te Buitenzorg wel proeven genomen met

sugar corn, die niet tot een bevredigend resultaat leidden. De

plantjes, die uit het zaad ontkiemden, ware i voor ons klinuiat te

zwak, er kwamen zeer kleine kolven aan. Nu er krachtiger

groeiende soorten, zooals de bovengenoemde Countnj (/entleutan ge-

kweekt zijn, zoude de proef nog eens te herhalen zijn, te meer

daar zoo de invoer gelukte, wij eene nieuwe, lekkere groente ge-

wonnen zouden hebben.

{Gartenflora Xo. 5— 1893). iv.
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STRAATPLAVEISEL VAX KLAPPERVEZEL.

Alweer een nieuw, nuttig gebruik van de klappervezel, die hier

in zulke groote hoeveelheden te krijgen is. De vezel wordt met

groote drukking in blokken samengeperst, zij ligt verticaal. De

blokken worden gedompeld in teer, creosoot of eenige andere der-

gelijke stof. 7Aj worden besmeerd met teer vermengd met zand,

roode cement enz. en door stevige banden verbonden. Zij worden

verkocht te Londen door J. Hart Davies 186 Fleetstreet en door

J. Mc. Donnel, Chilaw, Ceylon.

{(iard('nei'''s C/ironicle Xo. 825 rol, XIII). w.-

EEN BOTANISCHE TUIN IN NEW-YORK.

Van tien plantenliefhebbers heeft de heer J. Pierpoint Morgan

de benoodigde 250.UOO dollars gekregen, die hij voor de uitbreiding

van den Botanischen tuin te New-York uoodig acht. Met dit geld

krijgt de tuin eene uitbreiding van 250 acres. Voor de gebouwen

wordt nog een railliocn dollars berekend, de algemeene opinie is.

dat hij ook dit kapitaal wel bij elkander zal krijgen.

w.

{(Türdcmrs^ C/iroiiicle

Xo. 825 rol. XIII).

EENE NATIONALE BLOEM VOOR NEDERLAND.

^leii is tegenwoordig in de Nederlandsche tuinbouwbladen druk

bezig met het zoeken naar eene nationale bloem voor Nederland.

De redactie van ,,Floralia"" nam het initiatief daartoe, en reeds

vele pennen werden er door in beweging gebracht. Zoo werden

reeds als zoodanig voorgesteld: Erica {(Udlnmt niltjaris), Phlo.r

decus.sala, Specularia Speculuin, Xi/iiiphae<i alhu, enx., doch die,

welke de een wenschte, werd terstond door een ander om de eene

of andere reden weer afgekeurd.

De Heer Leonard A. Springer zal wel gelijk hebben in zijn

opstel in het Nederlandsche Tuinbouwblad van 6 Mei 1893, waarin

hij de gehecle zaak als eene illusie beschouwt. Eene bloem wordt

niet tot „nationale" bloera verheven op voorstel van eenige personen.
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Daartoe zou een beweegreden noodig zijn, die het geheele volk

aangaat. Zoo werd b. v. Xifinplxicn Lotii>i om godsdienstige redenen

door de oude Egyptenareu vereerd: evenzoo Xchnnh/inn speciosum

door de Indiërs. >.

GAZON IX DE SCHADUW.

Onder boonien, die zware schaduw geven, is het dikwijls moeielijk.

zoo niet onmogelijk: om goed gazon te krijgen, hoeveel moeite men

ook doet, men slaagt meestal niet. Op verschillende wijzen heeft

men getracht dit euvel te verhelpen: indien de ruimte waarmede

men te doen heeft niet te groot is, kunnen eenige soorten Sela;/i-

nella's, Fokoe-raneh dienst doen : deze planten vereischeu echter

veel zorg en kunnen \:,qq\\ droogte verdragen, zoodat de aanplant

er van lang niet overal slaagt.

De heer Ed. André bezocht niet lang geleden den Botauischen tuin

te Rio-Jaueiro en vond daar ouder boomen met zware dichte

kruinen, een zeer goed gazon van een elders weinig bekende gras-

soort. Het was de uit Nieuw-Holland afkomstige Opiisinenus Im-

hecillis 1), die in Rio-Janeiro goed groeide.

Wij bezitten van genoemde oplihinenKS eene bonte variëteit, het

is een kruipend grasje met overlangsche witte strepen op de blaadjes

en hier ook wel bekend onder den naam van Fankam taric-

f/atuin, dat soms wel voor randen maar meer in potten gekweekt

wordt. Bonte grassen geven geen mooi gazon, want een eerste

vereischte is, dat het gazon eene frissche groene tint heeft. De

groenbladerige plant is hier niet, en het gaat voor zoover ik gezien

heb met haar niet, zooals met vele andere bontbladerige planten,

die wel eens terugslaan naar de oorspronkelijke soort, dat er na-

melijk nu en dan een takje aankomt met groene bladeren, was

zulks het geval, dan zouden we door dit takje te stekken, de type

kunnen krijgen.

Ofschoon de blaadjes wat grot' zijn. zegt do liuer Audré. vormen

zij .toch een goed gazon op plekken waar geen andere voor het

doel geschikte grassen kunnen groeien.

De plant geeft te Rio-Janeiro geen zaad, de bontbladerige doet

het hier ook niet: de vermenigvuldiging door stekken gelukt echter

•) Imbecillis. is letterlijk vertaald, zwak van lichaam, naar de tengere

stengels, die gewoonlijk naarden grond buigen.
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zeer goed. Men gebruikt daarvoor takjes, legt die op een afstand

van circa 10 c.M. yan elkaar in den grond; spoedig bewortelen

ze, stoelen uit en bedekken den bodem geheel.

(Bevue Hortkole No. 1— 1893). u\

HET BEGIETEN VAN PLANTEN IN POTTEN.

Het met zorg water geven aan de planten, op den tijd, waarop

zij dat noodig hebben, is ongetwijfeld een eerste vereischte om haar

gezond en frisch te houden. Deze arbeid vordert daarom eene bij-

zondere oplettendheid.

Zij, die meenen dat het met gieten er zoo precies niet op aan

komt, zien zich in de resultaten bijna zonder uitzondering teleur-

gesteld, soms gieten ze te veel, een ander maal te weinig of geven

aan alle planten een even groote dosis water, zouder eerst te zien

of zulks wel raadzaam is.

Het eene zoowel als het andere is verkeerd, want het gieten

dient geregeld te worden naar de behoefte der planten.

Lang niet alle planten hebben eene gelijke hoeveelheid water

noodig. Over het algemeen kan men van onze potgewassen zeggen

,

dat zij steeds matig vochtig gehouden moeten worden, zij mogen

wel eens wat opdrogen, dan hebben ze echter onmiddellijk aan

eene flinke begieting behoefte. De aarde in den pot mag nooit

tot stof worden en zoodoende haar gewicht verliezen, wijl de voeden-

de bestanddeelen , die er in zijn, daardoor te veel verloren gaan.

Het best overtuigt men zich of gieten noodig is door met een

sleutel of ander hard voorwerp tegen den pot te kloppen. Verneemt

men daarbij een harden klank, dan moeten de planten begoten

worden, is de klank dof, dan is het begieten nog niet noodig.

Giet men te dikwijls maar telkens weinig, dan loopt men gevaar,

dat alleen het bovenste aardlaagje vochtig blijft, en de wortels, die

zich onder in den pot bevinden, loopen gevaar te verdrogen. Het

is beter de planten met iets grooter tusschenpoozen eene ruime

hoeveelheid water toe te dienen.

Iets wat vermeden moet worden is de onderdompeling der pot-

ten b.v. in een emmer of ton met water. Door een herhaald be-

gieten bereikt men het doel beter. In het eerst levert het zorg-

vuldig begieten zeker oonige moeilijkheid op, maar na oefening en

met oplettendheid wordt het gemakkelijker.
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liet meest geschikte water om te begieten is regenwater, als

dit niet te krijgen is kan ook slootwater gebruikt worden, bij het

begieten met dit laatste vermijde men echter zorgvuldig de blade-

ren te raken, door deze dan vuil worden en de plant ontsieren.

Als regel kan gelden, dat planten, die hard groeien en vele

bladeren maken, meer water noodig hebben dan do minder krach-

tig groeiende en minder bebladerde planten.

Een bekend hulpmiddel om de planten vochtig te houden is ze

met de voeten in een bakje met water te plaatsen waardoor ze

zich zelf van water voorzien.

De meeste planten gaan te gronde door te veel vocht of te groote

droogte, indien men er slechts in slaagt op den middelweg te blij-

ven, krijgt men met de meeste planton zeker goede resultaten.

{Sempervirens N°. 14— 1893). w.

ENGELSCHE STIJL JN DEN AANLEG VAN DEN TUIN.

Sedert het begin der achttiende eeuw heeft de kunst van het

aanleggen van tuinen groote vorderingen gemaakt ; zoo worden in

onderstaand tijdschrift eenige korte mededeelingen gedaan over den

z. g. Engelschen stijl, die echter voor ieder ander land van toepas-

sing zijn. Ofschoon in Engeland veel, zelfs buitengewoon veel

aan de tuinen gedaan wordt, vermeen ik toch dat de genoemde

stijl niet speciaal Engelsch is.

Tot de 18^ eeuw was het aanleggen van tuinen het werk der

architecten, onder wier leiding ook de gebouwen gemaakt werden.

De in dien tijd toegepaste methode noemde men den Geometrischen

stijl, de grond werd eenvoudig als een plat vlak beschouwd, waarop

evenals bij de bouwkunst rechte lijnen getrokken werden. Rechte

wegen, die in scherpe of rechte hoeken in elkander liepen, zuiver

ronde, ovale of langwerpig gevormde vakken, terrassen waarop

banken werden geplaatst, terwijl ook de boomen en heesters

zoodanig gesnoeid werden, dat zij door regelmatige lijnen begrensd

werden. Het was alles kunst en wel de kunst van den bouw-

meester, die al het losse en bevallige in de natuur aan banden

legde en in regelmatige vormen dwong.

Het kon niet uitblijven of er moest reactie volgen, een geheele

ommekeer kwam tot stand. Bij de nu gevolgde methode werd de

natuur getrouw nagebootst, het gemak werd opgcotterd aan dezen
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wililen stijl Kegelniaat en symetrie werden niet meer erkend,

in do plaats hiervan kwamen oneftene, onregelmatige terreinen,

curieuze en stoute vormen, stroomend water, nagemaakte ruïnen,

grotten enz. Het ensemble maakte dikwijls een aangenamen in-

druk, het was echter te wild, en het werkte onrustig op den be-

schouwer.

In de negentiende eeuw begonnen er zieh nieuwe beschavende

invloeden te doen gelden. De vrede, de groote vooruitgang in

handel en scheepvaart, de versnelde gemeenschapsmiddelen, de

grootere rijkdom zooweel van enkele personen als van gemeenten,

dfiden behoefte aan luxe ontstaan en werkten verfijnend ojj den

smaak; onder die toestanden ontstond de in onderstaand tijdschrift

genoemde Engelsche stijl.

Deze stijl heeft gebogene zacht vloeiende lijnen en vermijdt

zooveel mogeljjk scherpe hoeken, terwijl de schoonheid en verschei-

denheid in vormen het doel is. Men vergete niet, ilat rechte

lijnen in dezen stijl volstrekt niet uitgesloten zjjn, zij moeten

echter in verbinding staan met de woning ot met eenig ander

gebouw, zooals oranjerie of bloemenkas, hier kunnen zij als het

ware den overgang van de rechte lijnen der gebouwen in de meer

vrije van de natuur vormen. Het is de stijl, die kunst en natuur

vereenigt, die de ruwheid der ongebreidelde natuur verzacht en

verfraait.

Het is niet gemakkelijk regels voor deze kunst te geven, maar

de leerling, die er zich op toelegt en die gevoel voor het schoone

en wat aanleg voor kunst heeft, zal spoedig vorderingen maken.

Er zijn wel eenige principes, die altijd voor oogen gehouden

moeten worden; eenvoud in de lijnen, die de grenzen tusschen

gazons, wegen en heester- en bloemvakken vormen, moet op den

voorgrond staan, toch mag deze eenvoud niet eentonig worden,

afwisseling moet er zijn. Deze lijnen moeten bevallige en sierlijke

wendingen maken, en de beplanting mag niet te overloedig zijn.

Verder dient op het gemak gelet te worden, zonder te veel onnoodige

wendingen moet het pad van den eenen kant van den tuin naar

den anderen loopen. Er is nog eene andere omstandigheid waarop

gelet moet worden: iedere tuin, hetzij groot of klein, heeft iets

karakteristioks in overeenstemming met zijne omgeving, dat niet

over het hoofd gezien mag worden. Minder fraaie uitzichten

bedekt men door het planten van boomen en heesters, op andere
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plaatsen is een vrij uitzicht wenschelijk, zoo moot er wel degelijk

niet de omgeving rekening gehouden worden.

{Gnrchucrs" (Iwonlclc No. 883— rol. XTfl). u\

HET KUNSTMATIGE KLEUREN VAN BLOEMEN.

liet kunstmatige kleuren van afgesneden bloemen is niets nieuws.

Zoo is het reeds lang bekend, dat A/////w'.s, vozen, Peliniia''s, onz.,

gedeeltelijk ontkleurd (wit gemaakt) kunnen worden door ze bloot

te stellen aan zwaveldampen.

Laat men dampen van ammoniak op ro;ien en violet gekleurde

bloemen inwerken, dan worden deze groen; gele bloemen blijven

onveranderd, witte worden geel. Bij de paarse Lathi/ru.^ odornhts,

„pois de senteur", wordt zoodoende de vlag (het bovenste bloemblad)

donkerblauw, de overige bloemdeelen lichtgroen; bij Dicli/fra spec-

kihllis, „gebroken hartjes", worden de buitenste, rosé gekleurde

bloembladeren metaalgrijs, het witte gedeelte geel. Bloemen, op deze

wijze behandeld, nemen na eenigen tijd haar oorspronkelijke kleur

weer aan. Om een snellere uitwerking te verkrijgen kan men ze

ook in ether dompelen, waarbij een weinig ammoniak gevoegd is.

Sommige rozen, papavers, klaprozen, Pelanjoiiiinn.'i woorden, als

men ze in een basische vloeistof dompelt, eerst blauw, daarna groen;

een zuur kleurt ze helder rood. Op deze wijze behandeld verwel-

ken de bloemen echter zeer spoedig.

Van meer belang schijnt het kleuren van bloemen door middel

van aniline te zullen worden. De afgesneden bloemen worden

daartoe met de stelen in eene oplossing daarvan geplaatst, en het

water voert de kleurstof mee naar de uiterste deelen der bloemen.

Zoo werden in den afgeloopen winter te Parijs verschillend en zeer

gelijkmatig gekleurde seringen vertoond. De mooiste kleuren waren

licht azuurblauw, goudgeel, chroomgeel, aalbessenrood en zalmrood.

De bladeren, stengels, bloemstelen, kelken, in een woord alle groene

deelen, hadden hun natuurljjke, groene kleur behouden.

Het is vermeldenswaard, dat het hout niet dezelfde tinten ver-

toonde als de bloemen ; bij de goudgele bloemen was het hout

oranje, bij de chroomgele lichtoranje, bij de lie'ukM' roode violet,

bij de blauwe paarsblauw en bij de zalmkleuiige karmyurood

gekleurd.

{Renie horticole No. 6, 1893). s.
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VERNIETIGING VAN DE VELDWANTS, BISSUS
LEUCOPTERUS DOOR INFECTIE.

Eyeiials door de infectie met de muizentyplius bacil, de muizen-

plaag bestreden wordt eu de ook zooveel schade aanbrengende

engerlingen met min of meer succes door infectie vernietigd worden,

is in het Mississipidal eene dergelijke reeds sinds eenige jaren in

gebruik, tot bestrijding van de bovengenoemde veldwants.

In sommige jaren richt dit insect in de koren- en maïsvelden

in genoemde streken groote verwoestingen aan, het valt dan met

millioenen op genoemde akkers neer en laat van den te verwachten

oogst weinig of niets over. Niettegenstaande alle bemoeiingen

had men tot voor korten tijd nog geen werkzaam middel tegen

deze kwaal gevonden.

Reeds in 1865 werd door dr. H. A. Shimer het plotseling ver-

dwijnen van deze talrijke schare kleine vijanden opgemerkt, het

bleek hem, dat eene zeer snel verloopende doodelijke ziekte, die

hij met cholera vergeleek, de insecten aantastte.

S. A. Eorbes, entomoloog van den staat Illinois, bevestigde na

jarenlange waarnemingen het vermoeden van Shimer, hij toonde

als oorzaak der ziekte bij de wantsen een bacterie (Micrococcua),

die hij in groeten getale in de doode insecten vond; in 1888 vond

hij ook een schimmel als ziekte veroorzakend medium in de doode

wantsen. De eer echter om uit deze opmerkingen praktische re-

sultaten verkregen te hebben, komt aan den Directeur van het

proefstation van Kansas, i'rof. T. 11. Snow, toe. De ziekten der

wantsen werden in het begin in het laboratorium bestudeerd, de

infectie-proeven eerst in het klein later in het groot gaven zulke

goede resultaten, dat in 1891 de Staat een voldoend bedrag toestond,

om de proef in het groot op de aangetaste velden te herhalen.

De veldwantsen worden geïnfecteerd door drie ziekte verwek-

kende parasieten. Mot algemeenst is de reeds bovengenoemde

bacil, Micrococciis insectorum Burill ; deze bestaat uit zeer kleine

min pf meer afgeronde staafjes, die somtijds tot lange slangvormige

snoeren vereenigd zijn; de Micrococcus ontwikkelt zich het beste

bij warm zomerweer. De tweede reeds door Forbes gemelde para-

siet is een schimmel Sporotrichnm {Jiotrijtes) (/lohiiUferum Spega-

zinni, deze ontwikkelt zich reeds in het voorjaar en bestaat uit een

draadvormig weefsel, dat kleine trosjes kogelvormige sporen draagt-
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De door (loze schimmel aangetaste wantsen worden met een wit

wollig vilt overdekt. De derde ziekteveroorzakende parasiet ge-

lijkt veel op de Vliegensehimmel h'injmsa muscae, die in het najaar

de huisvliegcn doodt, hij komt als kleine, grijze wratjes op de

zieke wantsen voor, ontwikkelt zich eerst in den zomer en schijnt

de minst actieve te zijn.

Ofschoon de infectie door z. g. reinculturen nog niet gelukt is,

is de ziekte echter zeer gemakkelijk van het eene levende of doode

individu op het andere over te brengen.

Van een praktisch standpunt is het laatste van groot gewicht;

niet slechts wordt de ziekte van het eene insect gemakkelijk op

het andere overgebracht, maar ook de kisten waarin zieke want-

sen geweest zijn brengen de infectie na een jaar nog op gezonde

dieren over. De buitengewoon snelle werking van infectie is

zeer opmerkenswaardig; bij de proeven op het land bleek het

dat de wantsen den vierden dag na de infectie al niet meer aten,

onrustig heen en weer liepen, of, indien de Micrococcus de hoofd-

oorzaak der ziekte was, verzamelden zij zich tot soms vuistgroote

hoopen. Is daarentegen de schimmel {Spotrichum) de hoofdoorzaak,

dan liggen de witbehaarde lijken bij duizenden op den akkei*.

De praktische methode waarop de insekten geïnfecteerd werden,

was de volgende : Iedere planter, die zich tot het proefstation om
hulp wendde, moest een voldoend aantal gezonde wantsen zenden,

zij werden gewoonlijk in blikken dozen verpakt, waarin zich geen

aarde maar eenig groen voeder bevond. De ingezonden wantsen

werden nu in het proefstation met zieke individuen in groote

houten kisten gedaan, waar een verblijf van 36 tot 46 uur voor

de infectie voldoende was, waarna ze weer in de blikken dozen

teruggezonden werden.

Zoodra de planter de geinfecteerde wantsen van het proefstation

terugkrijgt, doet hij ze in een houten kist, ongeveer 1 M. lang

0.7 M. breed en 0.15 M. hoog, die van binnen met gewoon water

bevochtigd wordt, terwijl de bodem met jong groen koren bedekt

wordt. Hij doet er nu een aantal levende wantsen bij in^ voor

een kist van bovengenoemde afmetingen is één Liter niet te veel,

zij worden er twee dagen ingelaten, terwijl het groene voeder nu

en dan ververscht wordt.

De helft van de zoo geïnfecteerde wantsen word over het

veld verdeeld, vooral op plaatsen waar de insecten het meest

IV 24
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voorkomen : in de kist worden weer gezonde gedaan. Deze ope-

ratie wordt om de twee dagen herhaald, tot het uitsterven van

het invasie-leger verdere moeite overbodig maakt.

In 1891 werden op verzoek aan meer dan 2000 personen ge-

infecteerde wantsen gezonden, van 1399 kwamen min of meer

uitvoerige berichten. Van deze deelden 1072, dus bij de 80^/^

zeer gunstige resultaten mede, van de overigen waren 147 twjjfel-

achtig en 181 zonder gevolg.

De Regeering had eene uitgaaf voor het nemen der proeven

van f ()000.— , waar tegenover reeds in het eerste jaar eene winst

aan den oog.st ter waarde van /' 480.000,— stond. Hierbij komt

nog dat de resultaten in Kansas gekregen, nu ook in andere

Staten toegepast worden.

{Gartn)f(,)•(( Hef f S — 1893.) w.

PLANTPLV ALS MIDDEL OM LTZER IN TE NEMEN.

Viaud, een jong Fransidi veearts, is op het denkbeeld gekomen,

geneeskrachtige stoffen eerst door planten te laten opnemen en

daarna deze laatstf- als groenten door de patiënten te laten nut-

tigen. Hij ging daarbij van de veronderstelling uit, dat genees-

middelen vooraf tot onderdeden van plantaardig voedsel gemaakt,

gemakkelijker en beter door de monschelijke spijsverteringsorga-

nen zouden worden opgenomen.

Viaud heeft ijzerhoudende salade, andijvie en waterkers gekweekt.

Deze groenten behouden, als salade gebruikt, den natuurlijken smaak,

terwijl zij tegelijkertijd, o.a. ter bestrjjding van anemie, als zeer

nuttig geneesmiddel worden aangeprezen.

Het schijnt gewenscht dit nieuw soort medicatie onder benifice

van inventaris te aanvaarden.

{lin-iK- Iforfirole, No. 10, 1893). t.

AEGLE MARMELOS (^ORR MADJA.

Bovengenoemde vruchtboom, die volgens Mi(juel op verschillende

plaatsen in Zuid-AziT' voorkomt, o. a. ook op Java en Timor is

hier niet zeer in aajizion. Geheel het tegenovergestelde is in

Brit-ch-Indië het geval, zooals blijken kan uit het volgende, aan

onderstaand tijdschrift ontleend. Filet geeft er als inlandschen naam
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van op, Blink Maleisoh on Balincesch, Madja, Maleisch en Javaansch
;

hij zegt er van : volgens sommigen geeft een aftreksel van den

wortel en den bast bij hypochondrie, melancholie en hartsbezwareu.

volgens anderen tegen gestoorde spijsvertering en andere aan-

doeilïngen van het darmkanaal. De bladeren en l)loemen gebrnikt

men tegen asthraa en krampziekten. Op Java geeft men de bladeren

inwendig aan paarden tegen wormen en uitwendig op wonden, door

het drukken der zadels ontstaan. De vrucht wordt mot oen huis-

houdelijk en een geneeskundig oogmerk als lekkernij en als extract,

siroop, eonserf enz. bij diarrhiee en chronische dysenterie genuttigd.

Miquel geeft als inlandsche namen op: Tanijktjcloe, Maleisch en

M(i(/Ja, Javaansch, hij zegt: het is een beroemd geneesmiddel tegen

dysenterie.

Men zou zeggen : een boom met zooveel nuttige eigenschappen

moest hier overal aangeplant zijn. de waarheid is dat hij wel is

waar hier en daar in den tuin gevonden wordt, maar lang niet

algemeen bekend is.

In Britsch Indië wordt van de Mt(djiu daar Btal-ïvmi geheeten,

veel meer werk gemaakt, ook in Australië verwacht men voordeel

van den aanplant van dezen boom, zooals uit het volgende blijkt.

dat ik uit onderstaand tijdschrift overneem.

De boom komt in het wild meestal op droge, heuvelachtige ter-

reinen voor, hij wordt op de westelijke hellingen van het Himalaija

gebergte tot op 4000 v. hoogte aangetroffen. De groote. witte

bloemen zijn zeer welriekend, en de vruchten zijn rond of lang-

werpig — er zijn twee variëteiten, die in hoofdzaak door den vorm

der vrucht verschillen.

De schil is hard en dik, maar kan gemakkelijk van de vrucht

genomen worden. Het rijpe vruchtvleesch is bleek oranje, somtijds

in eene zachte vleeschkleur overgaande, het is welriekend en smaakt

heerlijk, een eetlepel er van op een glas water, geeft een lekkere,

oranjekleurige sorbet, een werkelijk verfrischenden drank.

Het schijnt, dat de boom in alle soorten van grond groeit, alleen

doet hij het slecht in streken, waar het water niet behoorlijk afge-

voerd wordt, en waar zich in den ondergrond staand water bevindt.

De plant wordt vermeerderd door afleggers en door zaad, het

meeste door het laatste, de zaden worden op kweekbeddingen gelegd,

kiemen spoedig en zijn na 12 a 14 maanden groot genoeg om op

de voor hen bestemde plaats te worden uitgeplant. De verdere
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behandeling komt veel overeen niet die der djeroeks, aan wien zij

trouwens nauw verwant zijn.

Dr. Watts zegt van het nut der Madja in „the Dictionary of

of economie produets of India": de vrucht levert een gezond en

goedsmakend voedsel, het sap in water vermengd met een weinig

tamarinde geeft een frisschen lekkeren drank.

Bij de Hindoes is de vrucht bekend onder den naam van Schrip-

hida; zij zeggen, dat de plant ontstaan is uit de melk van Shri, de

godin van den overvloed. (Ronb. in As. Res., vol II, 340).

Het is een der heilige boomen;in de nabijheid van tempels vindt

men hen geplant, het is een plicht der Hindoes de madja te plan-

ten en te verzorgen, het vellen dezer boom wordt als heiligschennis.

beschouwd. (Dr. U. C. Dutt).

Uit den stam kan men kleine hoeveelheden van eene zeer fijne

gom verkrijgen , uit de schil der vruchten wordt soms eene fraaie,

gele kleurstof verkregen.

Het meest wordt de boom om zijne geneeskrachtige eigenschap-

pen door de Indiërs geacht, geen plant is uit dit oogpunt langer

en beter bekend en meer gewaardeerd dan Aeyle ïnannelos.

Hierbij een kort overzicht van de verschillende deelen der plant,

die in Britsch-Indië op vele plaatsen niet alleen door de inboor-

lingen maar ook door de Europeanen als geneesmiddelen gebruikt

worden.

De onrijpe vrucht wordt afgesneden en in de zon gedroogd, in

dezen vorm wordt zij in bijna alle bazars verkocht. Men schrijft

haar samentrekkende, spijsvertering-bevorderende en maagverster-

kende werkingen toe. Vooral bij chronische diarrhee schijnt zij

gunstig te werken.

De rijpe vrucht is zoet, aromatisch en verkoelend. Het sap met

water vermengd en met ijs afgekoeld is een heerlijke zacht laxee-

rende en de spijsvertering bevorderderende drank, de gedroogde

vrucht is zacht samentrekkend en wordt gebruikt tegen dysen-

terie; de in Indië veel gemaakte jams van de rijpe vruchten wordt

door reconvalescenten van buikaandoeningon gebruikt.

Van de schors van don wortel on soms ook van den stam wordt

eene afkooksel gemaakt, dat togen romiteerende koorts gebruikt

wordt. Ook hij hartkhjppingen wordt hot voorgeschreven, het is

eene der ingrediënten van do beroemde „dasamul" of tien wortels-

medicijn.
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Het verschil der rijpe vrucht niet de bij de Europeesche drogisten

aanwezige gedroogde schijven van onrijpe vruchten is natuurlijk

zeer groot. In de Britsche Phannacopaea is de laatste opgeno-

men.

Een aanzienlijk aantal officieren van gezondheid van het Britsch-

Indisch leger, hebben zeer gunstige verklaringen afgelegd omtrent

de geneeskrachtige eigenschappen der beal-vrucht.

{A(j riciiltit re-Gazetle of Neiv.

South Walei> Part 3—1893). w

KOFFIE-CULTUUR IN NATAL.

Ook in Natal richt de koffiehladziektc groote verwoestingen aan,

zelfs in die mate, dat de meeste planters de cultuur verlaten en

fhec en suiker gaan planten. De heer Medley Wood van de Bo-

tanische tuinen te Durban zegt, dat het eenige praktische middel om

de aangetaste planten krachtiger te maken behoorlijke grond-

bewerking en bemesting is ; daar dit laatste in het groot de cultuur

te duur maakt, blijft de koffie-caUuur alleen mogelijk op goede

humusrijke gronden.

{Gardeners Chfonirle^ No. 326, ooi. XIII). w.

BLOEMENHANDEL IN HET ZUIDEN VAN EUROPA.

Reeds is in Teysraannia do bloemen-cultuur van Nice, Cannes

enz. besproken ; in onderstaand tijdschrift komt een verslag voor,

waaruit blijkt, dat de handel in bloemen, zoowel voor l)ou»iuetten

als voor de parfumerie-fabrieken nog steeds toeneemt.

In 1888 werden uit Cannes 400.000, kg. bloemen, eene waarde

vertegenwoordigende van cirea 2 niillioen francs, verzonden. In

1889 steeg het tot 600.000 kg., voor eene waarde van 3 millioen fr.

Nice voerde in het laatstgenoemde jaar 950.000 kg. en de kleinere

plaatsen in den omtrek 500.000 kg. bloemen uit. Er worden dus

jaarlijks uit die streek 2.050.000 kg. bloemen verzonden, voor

ongeveer 10 millioen francs en nog steeds neemt die uitvoer toe.
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Hierbij blijft het nog niet : voor de distilleerderijen. parfumerie-

fabrieken en voor plaatselijk gebruik is ook heel wat noodig.

Toor eerstgenoemde rekent men op 5U0.000 kg. a 2i milloen

francs, terwijl voor het laatste 160.000 kg. voor 8 honderd duizend

francs benoodigd is.

^Vij krijgen dus:

160.000 kg. bloemen voor 800.000 fr.

2.500.000 _ . , 10.000.000 ,

500.000 , « . 2. 500.000 ,

13.300 000 fr.

Yoor dertien millioen. drie honderd duizend francs bloemen jaar-

lijks, is waarlijk geen kleinigheid.

(Le Monde des Planies, No. 20. 1893). w.

XELUMBlüM SPEC108UM TARATEH IX JAPAX.

Deze heilige Lotus-bloem der Indiërs wordt in Japan Honzo

Zoufu genoemd en in een groot aantal verscheidenheden gekweekt.

In een zeldzaam Japansch werk over Plantkunde handelende vond

Prof. AVatson te Londen eene serie van prachtig gekleurde af-

beeldingen van X<'lionbiiiin''s. waarvan sommige met Victoria reijia-

bloemen, andere met Xiphefos-rozen vergeleken konden worden.

De meest opvallende bloemen waren roze met karmijnroode punten,

witte met gele randen, zilverwitte met goudgeel aan den voet. witte

met karmijnroode randen, kastanjebruin gevlekte, karmozijnroo-

de, enz.

Wy hebbeu in Indië slechts twee kleuren, rood en wit : indien

de schilder niet gefantaseerd heeft, zouden die voor ons vreemde

kleuren bij XelKinhium's veel kunnen bijdragen tot versiering

onzer vijvers,

(Het Xederlandsch Tuin- 'v.

hoforblwl No. 21 — 1893).

WINDENDE SOLANÜM-SOORTEN.

Er zijn Sijtanioii's, die om de knollen (aardappels) of om de

vruchten (tomaten en tehrongs) of om de bloemen gewild zijn.
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Van de laatste, meerendeels rankend of windend, zijn er vele, die

met warmte aanbevolen mogen worden, /ooals SoUntnm jasininoi-

(Ips^ nit Brazilië geïmporteerd, in groei en bloei wol met de /frsv/////^

overeenkomende. Zij bloeit langdnrig met melkwitte, min of meer
blauwachtige, iets welriekende bloemen in flinke trossen.

In do warme kas, in den vollen grond nitgeplant, verdient

Solamim Wenrllandi., die zeer snel groeit en 30 cM. breede l)loeni-

trossen ontwikkelt, aanbeveling. Elke bloem afzonderlijk is 5 a

6 cM. groot, holder lila met purper en verlevendigd door goudgele

meeldraden.

Uit West-Indië (Trinidad) werd ingevoerd Solaniiin Seaf'orthidnuin,

vroeger beschreven als ,S'. VennsfniH. Deze is rijkbloeiend, heeft

donkergroene, gevederde bladeren en bloeit in groote lila-kleurige

trossen; de bloemknoppen zijn reeds fraai.

De nieuwste windende SolaiunH is .S'. pensiih.^ h\ 1887 uit Zuid-

Amerika ingevoerd, hooft ook donkergroen loof, met luchtige,

hangende bloenitrossen ; de bloemen zijn grootor dan die van de

vorige en helder purper.

{Hef Nederlanchch Tiiiii- tr.

hoinrhlad No. 21 — 1893).

Het vorige jaar zag ik S. Wendlandimui in de Kew-üardens in

vollen bloei, ik heb de overtuiging dat deze fraaibloeiende klim-

plant het in ons klimaat wel zal doen.

Bef.



Besch'ikhair zaden ran HNff!(/c (/eirassni.

In de Berg'fuineii te Tji-bodas zijn eenige plantjes van

nuttige gewassen ter beschikking, dié sleclits in de boven-

landen met succes aangeplant kunnen worden.

Ci/jiJiounnu/nt hetaecd Sndtn. de bekende Tehruni/ irollanda

van Peru.

Ct/phomandra hetacea Sndtn. eene nieuwere variëteit derzelfde

soort uit Florida.

Cednis deodora.

Blofd, verschillende soorten.

Cnj)irssus, verschillende soorten.

PitiHs longifoJia.

Bhiis vemicifera J)c., Uj'h^ iioki^ produceert het bekende

vernis in Japan.

Chmnaerops Jiifiii/Jls L. Zuid-Europa.

Sahul Pahnetfo.

Agave, verschillende soorten.

PiJorar/iiis peinudifid'nis Lam. Amer. merid. produceert het

pilocarpine.

N.B. Alle aanvragen om zaden ot' planten steeds met

duidelijke opgave van adres, — de naam der onderneming is

niet voldoende — te richten tot den Directeur van 's Lands

Plantentuiii.



DE DERTIENDE INTERNATIONALE TENTOON-
STELLING TE GENT.

Kort voor mijn vertrek uit Europa ontving- ik van het

bestuur der „Société royale d'Agriculture et de Botanique de

Gand" eene uitnoodiging om lid te vv^orden der Jury van de

door haar te houden 13''« internationale tentoonstelling te Gent.

Ofschoon de invitatie mij niet bijzonder gelegen kwam, daar

de tentoonstelling van 16 tot 23 April gehouden werd, en ik

den 20"" derzelfde maand te Genua moest embarkeeren, meende

ik toch de voor mij zoo zeldzame gelegenheid, de mooiste en

best ingerichte bloemententoonstelling te kunnen zien, niet te

moeten voorbij laten gaan. Het is niet zoo algemeen bekend,

dat die Gentsche bloemenfeesten voor ons Nederlanders nog

eene historische waarde hebben. Verschillende tuinbouwtijd-

schriften en vooral de Nieuwe Rotterdammer gaven daar een

lezenswaardig overzicht van, waaraan ik het volgende ontleen.

Het was in het laatst der 18* eeuw, dat de Nederlandsche

tuinbouw eene vermaardheid had verkregen, die zich tot in

ver verwijderde landen uitstrekte. Door den uitgebreiden

handel op Oost en West werden telkens vele nieuwe planten

ingevoerd, waardoor de verzamelingen aanmerkelijk werden

uitgebreid, en die onvermijdelijk de aandacht trokken der na-

burige rijken. Vele geslachten werden genaamd naar hunne

invoerders. Men denke slechts aan de geslachten Deutzia en

Witsenia, waarin de oud Hollandsche namen duidelijk te

herkennen zijn.

Door de treurige politieke aangelegenheden, waarin in het

begin dezer eeuw ons land gewikkeld werd, verflauwde lang-

zamerhand onze handel, om des te krachtiger te worden

IV. 25
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gedreven in het vnichtbare land, door de Schelde besproeid,

in Vlaandereu dus, oen der proviuoir'u uitjnakende der Ver-

eenigde Nederlanden.

De zetel van onzen tninbonw, wij zeggen onzen, want A^aan-

deren behoorde destijds aan ons, werd in het begin der 19^

eeuw te Gent gevestigd , en bleef daar ook standhouden , zelfs

na de troebelen van 1830, door het werkdadig optreden van

een 34tal kweekers en liefhebbers, die op eene vergadering,

daartoe belegd den 1*^° October 1808, in het estaminet Frascati

te Grent, besloten eene vereeniging op te richten tot bevorde-

ring van den tuinbouw.

Deze vereeniging nam steeds in bloei toe, dank zij den

groeten steun, dien zij bij herhaling ondervond van Koning

Willem I, alsook van Prins Frederik, overtuigd als zij waren,

dat de bloei van liet land met den tuinbouw in nauw verband

staat.

Eigenaardig waren art. 2 en 14 van het reglement der

vereeniging, die hier onveranderd volgen:

2. „Het voorwerp ende oogwit van het genootschap sijn

„de voortteeling ende kennisse der kruydkonst ende de vol-

„maaktheyd in het voortteelen soo de binnen als buitenland-

„sche gewassen.

14. „Eene ja;irlijksche tentoonstellinge van gewassen, bloni-

„men, klyne boomkens ofte planten sal plaatse hebben op den

„dag .van de H. Dorothea, patronesse van de hoveniers en de

„gewaskundige in eene der saelen van den hof van frascati,

„die zal aangekondigt worden in de Gentsche Gasette ten

„minsten acht dagen te voren; om deze tentoonstelling belan-

„gend ende voordeelig te maeken ieder lid sal gehouden sijn

„ten minsten dry dagen voor de tentoonstelling in de saele

„te zenden twee potten inhoudende gewassen, blommen, kleine

„boompkens ofte planten volgens sijn goeddunken op strafPe

„vante otidergaen voor iedere ontbrekende pot, eene boete

„van dry en zestig honderste ofte eenen schelling wisselgeld;

„ieder sal nogtans regt hebben van meer dan twee potten in

„te scndcn. iiiacr het getal sal niet hoogcr mogen sijn als zes;
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„den naem van den besitter sal geschreven zijn op lederen

„pot ton eynde te vermijden allen twist van eygendom; de

„stelling der potten in de toonsaele sal gedaan worden door

„vijf leden daartoe benoemd door de leden van den eed waervan

„hiernaar sal gesproken wordoii; ieder lid sal sig daeraen'

„moeten gedraegen sonder tegenseg ende die eenen pot soude

„verplaotsen om den seyne ofte eenen anderen aldaer te plaet-

„sen sal betalen eene boete van eenen franc ses en twintig

„hondei'ston ofte twee schellingen wisselgeld ende de verplaetste

„potten sullen geplaatst worden in hunne eerste stelling."

Ik gaf deze twee artikelen in hun geheel weer, omdat zij

een eigenaardig licht verspreiden over de naïeve wijze waarop

deze Vereeniging — thans de eerste van de wereld — hare

intrede deed.

Die oprichting had plaats den 3^° i»fovember 1808 in het

estaminet Frascati te Gent, en verkreeg den naam van „So-

ciété d'Agriculture et de Botanique de Gand, Departement

de l'Escaut."

Reeds den 7«" Februari 1809 werd de eerste tentoonstelling

(van niet meer dan 50 planten) geopend, die in genoemd

estaminet Frascati plaats vond, en zoo vervolgens in IS 10 enz.

In 1814 reeds begon men naar buiten te werken, door 5

ministers der Vereenigde-Staten van iS'oord-Amerika tot eerelid

te benoemen.

In 1815 verliet men Frascati en bouwde een groot lokaal

voor eigen gebruik in het estaminet „de zaal van Flora", al-

waar de tentoonstellingen tot in 1828 gehouden werden.

In 1816 stond het iS^ederlandsche gouvernement eene jaar-

lijksche subsidie toe van f 600.— , voor speciale wedstrijden,

die in 1830 ophield.

Den 2''" Maart 1818 droeg Koning Willem I bij kabinets-

rescript den Hoogen Raad van A.del der ]N"ederlanden op aan

de Yeroeniging een eigen wapen te verleenen, gedekt met

de koninklijke kroon, welk wapen nog steeds berust bij den

Hoogen Raad van Adel, en kende haar tevens den titel toe

van „Koninklijke Vereeniging."
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Ook nog het volgende: In het tijdvak 1828— 1827 werden

gouden medailles toegekend aan verschillende personen, die

zich bij herhaling jegens de vereeniging hadden verdienstelijk

gemaakt. Daaronder vinden wij in de eerste plaats opgetee-

kend Koning Willem 1 en Prins Frederik, als dankbetuiging

voor de hooge bescherming, die zij niet ophielden aan de

Vereeniging te verleenen.

Het was te begrijpen, dat eene Vereeniging, die met zoo-

veel kracht optrad en daarbij niet zooals thans te strijden had

met concurrentie, — dat eene Vereeniging , die bij gevolg alle

krachten tot zich trok, tot eene onbegrijpelijke hoogte klom.

Zij was de oorzaak, dat Gent het centrum werd van den

tuinbouwhandel, dat (ient op don huldigen dag nog is het

middelpunt der horticultuur.

Ieder jaar roept de Vereeniging hare leden op tot het houden

van tentoonstellingen, doch iedere vijf jaren worden groote

tentoonstellingen georganiseerd , tentoonstellingen waar een

ieder wordt uitgenoodigd mede te doen, tentoonstellingen , die

langzamerhand zulk eene vermaardheid hebben gekregen, dat

de liefhebbers der geheele wereld deze gelegenheid te baat

nemen om elkander te Gent te ontmoeten.

Spoedig bleek het gebouw waar men gewoon was zich te

vereenigen, te klein te zijn, waarom men besloot een eigen

gebouw te stichten, het „Casino", op een uitgestrekt terrein,

dat men ten geschenke had gekregen. Dit geschiedde in het

jaar 1836, en thans is de Vereeniging daar nog gevestigd.

Ook op literarisch gebied bleef de Vereeniging niet achter;

want in het jaar 1845 begon zij de uitgifte van een tuin-

bouwtijdschrift onder den titel van: „Annales de la Société

royale d'Agriculture et de Botanique, de Gand", met vele

chromolithographische platen van zeldzame en nieuwe planten.

Zoo doorgaande zoude een boekdeel te vullen zijn, het is

hier slechts te doen om de belangrijkheid der vijf-jaarlij ksche

internationale tentoonstellingen te doen uitkomen, zij vormen

als het wai-e tijdstippen op tuinbouwgebied. Die haar ge-

regeld bijwonen, staan verbaasd over de groote vorderingen,
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die fle tuinbouw in de afgeloopen vijf jaren maakte. Zeer

goed kon men dien vooruitgang waarnemen op de tentoon-

stelling van 1888, waar men als klein onderdeel van liet ge-

heel de tentoonstelling van 80 jaren te voren, d. i. de eerste

had weten weer te geven. De zaal van het estaminet Fras-

cati was trouw gereproduceerd, en dezelfde plantensoorten,

destijds gevraagd, waren hier te vinden. Men begrijpt, dat

dit the „great attraction" van die tentoonstelling was.

En nu deze dertiende vijf-jaarlijksche internationale ten-

toonstelling, zij overtrof alle verwachtingen, hoe hoog ook

gespannen. Het aantal, de waarde en de cultuur der planten

overtroiïen alles wat tot nu toe vertoond was. Deze Grentsche

tentoonstellingen zijn een punt waar de bloemenliefhebbers

uit alle oorden der wereld elkander ontmoeten, ook ditmaal

zag men er de autoriteiten op horticultuur-gebied uit alle

oorden der wereld bijeen.

De bekende president der Vereenigiug Graaf O. de Kerchove

de Denterchem, ontving op Vrijdag den IS®'' April 's morgens

om tien uur de 169 leden der jury, die uit verschillende

landen opgekomen waren. Naar hunne nationaliteit werden

de namen der leden door den secretaris afgeroepen en werd hun

verzocht hunne handteekening in het album der vereeniging

te plaatsen. Vervolgens had de verdeeling in sectie's plaats

en werden voor iedere sectie de presidenten, de secretarissen

en de leden benoemd.

Er waren 320 inzenders, met ongeveer 2800 nommers, het

aantal geëxposeerde planten was meer dan 100.000. En toch

was de jury met alles in ruim twee uur gereed ; deze buiten-

gewoon snelle en niet minder goede afdoening van zaken,

waaraan de meeste besturen van tentoonstellingen een voorbeeld

kunnen nemen, is te danken aan de goede regeling der werk-

zaamheden. De jury was verdeeld in 25 sectie's, zoodat ieder geen

bijzonder groot aantal inzendingen te bekronen had. De planten,

die door eene sectie beoordeeld moesten worden, stonden niet ver

van elkaar, in hoofdzaak echter ging het bekronen zoo ge-

makkelijk, omdat aan iedere sectie een gids was toegevoegd,
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meest zoons van Gentsche en Briisselsche bloemisten , die

zich zeer nauwkeurig op de hoogte gesteld hadden, welke

inzendingen naar dezelfde prijzen dongen en waar zij stonden.

Zoodra door de jury de prijzen voor een nommer toegekend

waren, teekenden de gids en de secretaris het aan, de eerste

zond dan dadelijk een bediende met zijn aanteekening naar

het bureau, hier werd het door een der adjunct-secretarissen

voorgelezen en door drie klerken in drie verschillende boeken

geschreven. Een dezer boeken ging zoo spoedig mogelijk

naar de drukkerij terwijl de andere bewaard bleven.

Dit alles geschiedde den dag voor de opening der tentoon-

stelling, en het was werkelijk bewonderenswaardig, dat op

den morgen voor de opening een vrij dikke catalogus ver-

scheen, waarin al de inzendingen, die bekroond waren, uitvoerig

vermeld waren. Vergissingen hadden er niet plaats, gerecla-

meerd werd er niet, kortom het is, zooals ik boven zeide,

een voorbeeld voor de directies van andere tentoonstellingen.

De groote, van een glazen koepel voorziene zaal van het

casino, die 2200 vierkante meter oppervlakte heeft, bevatte

geen voldoende ruimte om de planten, die van heinde en ver

ingezonden waren, te plaatsen.

Er werd dientengevolge nog een tijdelijk gebouw met

fraaien gevel opgetrokken ; de hoogte was voldoende om de

grootste planten met gemak te plaatsen, en het besloeg eene

oppervlakte van 2500 vierkante Meters, het dak was van eene

zijdeachtige , doorschijnende stof vervaardigd, dat een aange-

naam licht doorliet, waaronder de planten goed uitkwamen.

Het interessantste waren de nieuw ingevoerde planten, zelden

zag eene tentoonstelling zooveel nieuwigheden ; behalve de

andere inzenders, betwisten elkander twee groote firma's den

eereprijs:

Het voorname import-huis Sander & Co. te St. Albans in

Engeland en La Compagnie d' Horticulture Internationale te

Brussel. Beide inzenders kwamen goed beslagen ten ijs, toch
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kende de jury met algemeene stemmen den eersten j)rijs aan

den Eno^elschman toe.

De voornaamste planten uit de collectie öander waren

:

Alocasia Watsonlana, eene van Sumatra ingevoerde Aroidee^

de bladeren hadden eene lengte van 57 cM. bij eene breedte

van 30 cM., zij werden gedragen door bladstelen van 50 tot

60 cM. lang, die eene donkerroode kleur hadden, terwijl de

groote, schildvormige, ovale bladeren eene buitengewone donker-

groene tint hadden, waarop de zilverwitte bladribben fraai

uitkwamen, de onderkant van het blad was donker paars,

Alsophi/a atrovirens^ eene prachtige Zuid-Amerikaansche

varen-soort,

Dmcaena Goldseffiana ; de bladeren van deze plant zijn

prachtig geel en wit gestipt, zij is van den Congo afkomstig.

Dmcaena Sanderkuia is van West-Afrika ingevoerd, zij

groeit krachtiger dan de vorige en heeft breede, witte strepen

en randen op de bladeren.

Strohilanthes Di/erianu^. Een Acanthacee uit Oost-Indië,

door den importeur naar den Directeur van de beroemde Kew-

Grardens genoemd. Het is eene plant, die volgens de kenners

eene groote toekomst zal hebben, zij is zeer behaard en heeft

cylindervormige stengels, die bij de knoopen ietwat opge-

zw(dlen zijn; de ongesteelde bladeren hebben eene bijzonder

fraaie paars-rose kleur — dit is hèt grootste sieraad der plant —
met donkergroene aderen en rand. Tot mijn groot genoegen,

vond ik de plant bij mijne terugkomst te Buitenzorg in den

Plantentuin aanwezig. Het is eene fraaie aanwinst ; zij groeit

hier goed, kan gemakkelijk van stek gekweekt worden, en

het is wel te voorzien, dat zij spoedig over Indië verspreid

zal zijn. Wij hebben deze Strohilanthes in potten onder glas

en in den vrijen grond op vakjes geplant, overal groeit zij

even welig, het is echter de kwestie waar de bladeren de

fraaiste kleur hebben, ik geloof onder dak. Zoodra de bladeren

ouder worden, verbleekt langzamerhand de prachtige rose-

paarse tint en wordt op den duur roomwit, terwijl de jonge

bladeren altijd weer genoemde tint hebben.
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Zooals ik boven zeide is Strobilaiithes Dijerianus eene goede

aanwinst, zij stekt gemakkelijk en groeit welig, om mooie

planten te kweeken zelfs te welig; daar het jonge blad alleen

de fraaie kleur heeft, moet men de plant altijd van boven

kunnen zien, zoodat zij niet hoog mag worden en dus voort-

durend krachtig ingesneden moet worden, slechts op die wijze

zal men goede planten kunnen kweeken.

Het zoude ons te ver voeren al de nieuwe planten al is het

slechts kort te beschrijven, ik zal er mij hier toe moeten be-

palen de interessantste planten van de collectie der „Horticul-

ture Internationale" te noemen.

Eulophia EUsabethae, eene fraaie, nieuwe orchidee van

Oost-Afrika, door Rolfe beschreven met bloemen, die in vorm

wel op die van Odontoglossmn citrosmum gelijken, die echter

een donker rood paarse tint hebben

;

Haemantkus Llndeni^ eene nieuwe soort der hier wel bekende

poederkwast

;

Sniilax arqijreia^ eene Zuid-Amerikaansche klimplant met

schitterend groene bladeren die door helder witte vlekken

versierd zijn.

Tradescantia reginae, eene Peruaansche Commelinacee met

frooi gekleurde bladeren;

Begon ia Lansbergiae^ ook eene Zuid-Amerikaansche plant,

die eene fraai groene kleur heeft en sterk wit behaard is.

Wij zullen hier moeten eindigen met de opsomming der

nieuwigheden, die door genoemde Maatschappij voor het eerst

ingevoerd en tentoongesteld werden.

Onder de nieuwe planten, die haar ontstaan niet aan impor-

tatie maar aan hybridisatie te danken hadden, muntten vooral

de inzendingen uit Frankrijk uit. De heer Duval uit Versailles

zond eenige door hem verkregen nieuwe Vrlesea's^ een tot de

Bromeliaceeën behoorend geslacht, waarvan wij representanten

bezitten, die hier goed groeien en fraai bloeien.

Ook de zoo goed bekende firma Jacob Makoy te Luik zond vele

fraaie, nieuwe hybriden en variëteiten van verschillende planten.

De Nederlandsche inzenders van nieuwe planten gingen ook
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niet met ledige handen naar huis; do firma A. Koster on Zn.

te Boscoop verwierf een eersten prijs voor eene prachtige col-

lectie Azalea hybriden {Azalea mo/lis x A. chinensi^)] de

firma C. Gr. van Tubergen te Haarlem voor Iris Loretti en

de heer Krolage te Haarlem voor Richardia anrata]

Met de inzendingen der zoo speciaal Hollandsche bolgewas-

sen zooals Tulpen en Hi/acinthen hebben onze landgenooten

succes gehad, de Revue Horticole zegt er van „cette fois les

„Hollandais ont joué largement la partie et remporté de grands

„succes".

Onder de fraaiste inzendingen behooren ontegenzeggebjk de

Orchideeën. Op eene groote tafel van 9 Meter middellijn

waren de twee voornaamste inzendingen geëxposeerd, in het

midden stond een prachtexemplaar van Cocos insignes op een

voetstuk van spiegels, waardoor de Orchideënbloemeu weer-

kaatst werden. Deze modebloemen waren op eene bijzonder

fraaie wijze gerangschikt volgens den wensch van den President

Comte de Kerchove de Dentrechem, die op eene vergadering

voor de regeling der expositie op de volgende wijze zijn wensch

uitdrukte, „J' estime que 1' Orchidee e^t surtout belle, quand

„son brillant coloris éclate dans un ensemble d' étofïes riches

„aux teintes sombres ou chatoyantes, cette fleur élégante entre

„toutes reclame un entourage . . . comment dirai-je? . . . ma
„foi, je ne trouve d' exact qu'un mot populaire, et je m'en

„sers, pardonnez Ie moi, „un entourage cossu".

De zijden van de zaal voor orchideën waren ingenomen

door salons, wier wanden behangen waren met donkerroode

fluweelen draperiën, met Smyrnasche en Perzische tapijten,

terwijl de planten hierin voor groote spiegels op marmeren

voetstukken of in kostbare vazen geétaleerd waren; men noem-

de met recht deze versiering „fin de siècle", het was eene om-

geving harer waardig.

Het waren vooral de twee grootste Orchidophilen van België, de

heeren Warocqué en Hye, die op de bovengenoemde tafel hunne

planten geplaatst hadden, die elkaar den eereprijs betwisten.

Ik zal mij niet aan eene beschrijving van de bloeiende orchi-
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deeën wagen, het is onmogelijk door eene bescluMJ ving er slechts

een flauw denkbeeld van te geven.

Tocht meent de verslaggever van Sempervirens, dat er

teekenen zijn waar te nemen, die op eene vermindering der

liefhebberij in orchideeën wijzen; ofschoon de soorten en

variëteiten prachtig en de planten onberispelijk waren, was het

aantal niet zoo groot als vijf jaar geleden. Een ander niet

minder belangrijk verschijnsel is de invoer van vele nieuwe,

niet tot de orchideeën behoorende planten, door de groote

import-firma Sander & Co., te St. Albans Engeland, een huis

dat vroeger uitsluitend Orchideeën invoerde.

De Gentsche tentoonstelling is de uitdrukking van de

hoogte waarop de verschillende takken van tuinbouw zich op

dat oogenblik bevinden, zij geeft eene aanwijzing van de richting,

waarin vele dier takken zich gedurende de volgende jaren

zullen ontwikkelen. Sempervirens meent uit het geziene te

mogen besluiten dat de Bromeliaceeën voor een deel de plaats

der orchideeën zullen innemen, want juist bij die planten zijn

door hybridisatie belangrijke vorderingen gemaakt, ook de

inzendingen waren beter en talrijker dan op vroegere tentoon-

stellingen.

Het geheel maakt een schitterend effect, het zijn vooral de

Azalea indicd, de plant voor wier cultuur Gent sinds jaren

beroemd was, en nog wordt zij nergens in zulke hoeveelheden

en in zulke goed gevormde exemplaren gekweekt als in die

bloemenstad bij uitnemendheid. Die bloemenzee van schit-

terende kleuren, die verblindend werkt als men er op staart,

is omlijst door groote palmen en prachtige boom varens, men

waant zich in een Feeëntuin.

Behalve in de gebouwen stonden er in den tuin van het

Casino nog vele bezienswaardige planten, zooals Laurieren,

Coniferen, prachtig bloeiende Kalmia's, Agave^s, Phormium's,

Aiicnba'^, Hulsten, enz. Verder vindt men in den tuin ver-

schillende modellen plantenkassen, een er van was door een

P^ngelsch kweeker gevuld met Ericaceeën, z.g. Kaapsche heide-

plantjen. In Nederland was vroeger voor deze lieve bloeiende
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plantjes vool liefhebberij, thans \voi'(1(mi ze chiar wciiii'^- meer

f^ekweekt. fn Engeland schijnt men er meer aan te doen, ze

verdienen hc^t wel, het is te hopen, dat door het zien en be-

wonderen der talrijke verscheidenheden dezer gewassen ook iii

JN'ederhuid de liefhebberij weer opgewekt wordt.

Alle mogelijke soorten tuintafels, stoelen, banken, tuinsj)niteii,

schermmatten, dekmiddelen, verwarmingstoe stellen enz. waren

in ruime mate ingezonden.

De leden der jury werden dooi- de (lentsche bloemisten op

de bekende Vlaamsche gastvrije wjjz(! ontvangen; na afloop

van hun werk werden zij geiuviteerd aan een lunch, die niets

te wenschen overliet. De avond na de opening werd hun een

galadinei' aangeboden in de groote zaal van de opera , veel

bekende autoriteiten op Horticultuurgebied zaten hier aan,

toasten werden ingesteld door den Comte Kerchove de Denter-

chem, door den Belgischen Minister van Landbouw, door de

heeren Leon Saij, Vilmorin, Prof. Strasburger, Sir Trevor

Lawrence enz. Tijdens het galadiner las de president een

telegram voor van den koning, waarin Z. M. kennis gaf, dat

hij verhinderd was de expositie te komen bezoeken, en dat

hij de leden der jury den volgenden dag uitnoodigde zijne

serres te Laeken bij Brussel te komen bezichtigen.

Van dat bezoek deel ik mogelijk later nog een en ander

mede.

W.



HET KWEEKEX VAX ORCHIDEEËX IX POTÏEX.

Aan Orchideeëncultuur wordt in Indië, enkele liefhebbers

niet te na gesproken, al heel weinig gedaan, niettegenstaande

men hier, bij Europa vergeleken, voor het kweeken van ver-

scheiden soorten in vrij wat gunstiger omstandigheden ver-

keert. Men heeft n.1. geen zorg voor de regeling der tem-

peratuur in kostbare kassen en heeft alleen er op te letten,

dat de soorten, die men wenscht te kweeken, geschikt zijn

voor den warmtegraad, waarover men te beschikken heeft.

Zoo zullen natuurlijk in de benedenlanden , op enkele uitzon-

deringen na, andere soorten goed gedijen dan in de koelere

streken.

Ik heb op het oogenblik niet zoo zeer de aard-orchideeën,

die in den bodem wortelen, op het oog, zooals PJiaJtis, Spa-

thoglottis, Calanthe^ enz., die geen bijzondere zorgen verei-

schen , en als zij behoorlijk begoten en verplant worden, zeer

mooie planten kunnen vormen, als wel de epiphytische, op

boomen levende, soorten. Hoewel deze, op boomen bevestigd,

weinig of geen zorg vragen, kan men er oneindig veel meer

genoegen van hebben, als ze in potten gekweekt worden, al

moet men zich daarvoor dan ook nog al wat moeite en vooral

oplettendheid getroosten.

Het ligt voor de hand, dat men (in de eerste plaats de

Europeesche kweekers) om de natuurlijke toestanden zooveel

mogelijk na te bootsen, er toe kwam deze planten op plankjes

en blokken hout te bevestigen. Men is daar langzamerhand

meer en meer van teruggekomen, daar het bleek, dat de

planten minstens even goed in potten groeien; men heeft hierbij

de regeling der vochtigheid veel beter in zijn hand dan bij
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fle spoedif^ droogwordende plankjes, hetgeen den planten zeel-

ten goede komt. Deze zelfde reden geldt ook hier in Indië;

bovendien kan men er dan partij van trekken om ze hier en

daar tijdens den bloei ter versiering te gebruiken, b.v. tus-

schen andere planten, op een bloemenstandaard , enz., waar

zij niet nalaten zullen door de fraaie, eigenaardige bloemen

de aandacht te trekken. Wat men ook moge beweren van

modeplanten, het is en blijft toch een feit, dat er weinig

andere plantenfamilies zijn, wier bloemen zoo'n verscheidenheid

van vreemde en toch sierlijke vormen, van geuren en zulk

eene bewonderenswaardige samenvoeging van kleuren vertoonen

als de Orchideeën.

In het kort volgen hier eenige algemeene aanwijzingen voor

het kweeken van epiphytische Ochideeën in potten. Behan-

delt men zijn planten voortdurend zelf, dan leert men spoedig

genoeg inzien voor welke soorten het wenschelijk is daarvan

min of meer af te wijken.

De meeste soorten verlangen eene luchtige en lichte stand-

plaats; morgen- en avondzon kunnen veel goed doen. Zij

mogen daaraan echter niet te lang blootgesteld zijn, daar de

bladeren dan eene geelachtige tint of bruine vlekken verkrijgen

en de groei er onder lijdt; slechts enkele soorten kunnen

voortdurend zon verdragen. Heeft men de beschikking over

een afdak van matglas of van gewoon glas, dat dan gekalkt

moet worden, of op eene andere wijze het direkte zonlicht

onderschept, dan vormt zoo iets eene uitstekende gelegenheid.

Nog beter zou het zijn, als men het licht kon regelen door

schermen van latwerk of linnen, die men dan 's morgens en

's avonds en bjj betrokken lucht geheel zou kunnen wegnemen,

zooals in Europeesche bloemisterijen , enz., geschiedt. Maar

zoo iets vereischt eene zeer groote oplettendheid; wordt het

opleggen der schermen een enkele keer vergeten, dan kan

men er zoo goed als zeker van zijn, dat de planten gedeel-

telijk bedorven zijn.

Wat de bloempotten betreft, het best doet men daarvoor

de gewone soorten te gebruiken. Vroeger gebruikte men
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ilaarvoor z.s:. Orchideeënpotten, die lager en breeder waren

dan de gewone en bovendien op zijde voorzien van talrijke,

ronde gaten.

Het doel was de planten zooveel mogelijk lucht te ver-

sehaiFen aan de wortels, die in de natuur aan de oppervlakte der

boomstammen voortkruipen. Een gevolg was, dat de wortels

overal door de gaten groeiden en zoowel den binnen- als den

})uitenwand van den pot bedekten, waardoor het zoo goed als

onmogelijk was zonder de wortels te beschadigen te verplanten

of de potten te wasschen, zeer ten nadeele der planten. Het

is ook gebleken, dat de planten in die soort potten volstrekt

niet beter groeien.

Zooals uit de natuurlijke standplaats der planten gemakkelijk

af te leiden is, zullen haar wortels niet diep in den grond

dringen; daarom vult men de potten voor het grootste ge-

deelte met potscherven en legt daarop slechts eene dunne laag

aarde. In het begin zal het dikwijls noodig zijn de planten

aan stokjes of met behulp van stukjes gebogen ijzerdraad te

bevestigen om het omvallen te voorkomen. De wortelstokken

en knollen mogen niet met aarde bedekt worden. Voor grond

gebruikt men in Europa veelal klein gehakte peat, een zeer

vezelachtige en losse grondsoort uit Engeland , alleen of ge-

mengd met eveneens gehakt SpJiaf/niiw , eene soort mos, die

in moerassen veel voorkomt, stukjes houtskool en wat grof

zand. In plaats van peat gebruikt luen ook wel vezelgrond,

bestaande uit de dicht ineen gegroeide wortels van Poli/podium

ruirjare, een varen, die zeer veel op boomen groeit, of ook

gewonen boschgrond. Het komt daarop aan een zeer luchtig

grondmengsel te gebruiken, dat vooral goed verteerd moet

zijn, aangezien de Orchideeënwortels zeer gevoelig zijn en

afsterven als zij met gewonen tuingrond of met in ontbinding

verkeerende stoffen in aanraking komen, in 's Lands Plan-

tentuin wordt tegenwoordig met goed gevolg een mengsel

gebruikt van goed verteerde bladgrond, Europeesch Sphagnum,

houtskool en wat rivierzand. Den bladgrond kan men uit

bosschen verkrijgen, of wel zelf maken door afgevallen boom-
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bladeren tot coii lioop to voreeni^en oii (1(>z(Mi o-oruiinon tijd

aan zich zelf over te laten; het Sphagnmn zul denkelijk ook

wel door eene andere mossoort te vervanj^en zijn. Voor het

o'ieten moet, zoo het eenigszins mogelijk is, regenwater ge-

bruikt worden. Men lette erop, dat er geen water in de

jonge sclieuten bljjf't staan, daar de ondervinding geleerd heeft,

dat deze daardoor zeer gemakkelijk wegrotten.

Als regel kan men aannemen, dat de Oirh ideeën, zoodra

de jonge scheuten volwassen zijn, hetgeen over het algemeen

tegen den drogen moesson het geval zal zijn, eenigen tijd

rust verlangen. Met gieten moet daarmee natuurlijk rekening

gehouden worden ; men moet tegen dien tijd minder water

geven en bij vele soorten, vooral die met schijnknollen voor-

zien zijn, liet tijdelijk geheel staken. Beginnen de planten

weer te groeien dan kan men ook weer aanvangen met gieten

en ze, zoo noodig, verplanten. Mest moet men liefst niet

geven ; meestal werkt die nadeelig.

Het is niet de bedoeling eene lange lijst van soorten te

geven, die in aanmerking komen voor het beoogde doel. Van

vele zal het ook nog moeten worden aangetoond, dat men er door

potcultuur fraaie exemplaren van kan verkrijgen. Zonder

twijfel is dit echter het geval met vele Coe/or///we\s', die met

haar rechtopstaande of liangende, grootbloemige trossen zeer

mooi zijn ; de soorten wier knollen door lange wortelstokleden

gescheiden zijn, en dus meer kruipend groeien, zijn minder

geschikt. C. >ipecloiia o. a., die door de minder schitterende,

maar zeer schoone kleur der groote bloemen (de buitenste

bloemdeelen zijn doorschijnend lichtbruin, de lip is lichter

gekleurd met overlangsche, donkerbruine, franjevormige kam-

men) op boomen minder in het oog valt, is in een pot zeer

mooi en bloeit mild. Verder leenen er zich ook voor ver-

schillende soorten Vmida en Saccolabium, Renanthera coccinea

R. Low') ; eene forsche, bloeiende plant van deze laatste maakt

zeer veel effect ; de lange, hangende bloemtrossen hebben deze

eigenaardigheid, dat van elk de onderste bloemen iets anders

gevormd en geheel anders gekleurd zijn dan de overige ; bij
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de eerste is de hoofdkleur geel, bij de laatste roodbruin.

In 1885 bloeide er een exemplaar van bij Baron von

Rothschild met 17 bloemstengels van 2 ','2 — 3 M. lengte,

tezamen 450 bloemen tellend! De Ci/mbidium^s hebben niet

zeer helder gekleurde bloemen ; toch is eene groote plant met

welige, stijve, riemvormige bladeren en vele hangende bloem-

trossen wel een plaatsje op een standaard waard. Het ge-

slacht Dendrohium levert een groot aantal fraai bloeiende

soorten, die het waarschijnlijk wel goed zullen doen. Eria

steVata behoort onder de zeer gemakkelijk te kweeken soorten;

zij heeft rechtopstaande bloemstengels met talrijke witte bloe-

men, enz.

Wat de fraaie Amerikaansche soorten betreft zooals Cattleija^

Laelia^ Epldendnim^ Oncidhim^ de cultuur daarvan is in de

lage, warme streken zeer moeilijk, hoewel van sommige soorten

niet onmogelijk; waarschijnlijk zal men er in de bovenlanden

betere resultaten mede kunnen verkrijgen.

Evenals met zooveel andere planten het geval is, is het

ook niet zeer gemakkelijk aan Orchideeën te komen, ofschoon

vele der genoemde fraaie soorten op Java inheemsch zijn.

Toch komen er nu en dan wel eens inlanders, die ze op haar

groeiplaatsen gaan op zoeken mee aan de deur. In de berg-

streken, waar men zich veelal ook in de nabijheid van bos-

schen bevindt, is het veel gemakkelijker eene verzameling dezer

planten aan te leggen dan in de steden der benedenlanden.

J. J. SMITH Jr.



AAXLEG VAN TTIXEX.

{Verrol<i).

Zooals ik in (\o vorio;o atiovoi-iiio' reeds zeide. zijn er hier,

Yoov zoover ik wfet, iioo- o^eeii ])roevon o"enonien, om door

liet uitzaaien van daartoe ,i>'escliikte g-rassoorton, gazons te ma-

ken, in Europa wordt voor dit doel gewoonlijk het z.i>.'. En-

gelsche Ea//-f/ras gebruikt; het zaad wordt dik op een voor-

uit goed geprepareerden grond gezaaid. Het terroin wordt

eerst omgespit en van niet gewensclit oukriiid gezuiverd, daarna

bemest en gerold. Spoedig na het ontkiemen der graszaadjes,

ziet het grasveld er op een afstand al fraai groen uit. Het wordt

echter eerst goed, nadat het een paar maal gemaaid en nog

eens gerold is, eerst daarna stoelt het uit en bedekt den bo-

dem geheel.

Het is echter lang niet zeker of deze grassoort, die in Ne-

derland bij lederen zaadhandelaar te krijgen is, ook hier in

Indië goed zal groeien, het zoude trouwens niet zoo moeielijk

zijn wat van dit zaad te laten komen en er eene proef mede

te nemen.

Tusschen het gras komen soms andere laag groeiende planten

te voorschijn, de hooger groeiende kunnen door het geregeld

kort houden van het gazon niet blijven leven, de eerstgenoemde

echter wel, zij krijgen door het maaien zelfs meer ruimte,

tieren welig en ontsieren het gazon. Eene dezer lastige on-

kruidsoorten is hier Erijmjbim foetiduni L., eene plant met

donkere, dofgroene, vrij groote bladeren, die op het heldei-

groene gazon als donkere vlekken afsteken. Noch Miquel noch

Filet gewagen van deze plant, in de oude C-atalogus van 's lands

Plantentuin wordt zij opgegeven als uit Brazilië afkomstig.

lY. 26
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Het is eeii geschenk, dat we van daar met de nuttige planten

op den koop toe hebben gekregen. Bij de inhinders hier is

En/n(/iinii foetidum als iralanr/ iroJküuJa bekend, waarschijnlijk

een plaatselijke naain. Komt deze plant in het gazon voor,

dan moet zij er met haar diepgaande wortels geheel worden

uitgetrokken; er zijn nog meer dergelijke planten, die het

gazon ontsieren en daarom verwijderd moeten worden. Onder deze

kennen we ook EJephanthopm scaber L., volgens Filet Tapah

Ibnaii, Javaansch en naar Miquel Tjatjang Soendaneesch, zij

komt met hare paarsblauwe bloemen overal voor ; Miquel zegt

:

zij is in Indië zeer algemeen, op de Soenda-eilanden, tot op

Timor en de Philippijnen, de geheele plant wordt afgekookt als

versterkend geneesmiddel en als aphrodisiacuin op Java gebruikt,

het aftreksel der wortels tegen ziekten in de ingewanden, de

bladeren worden als groente gebruikt. Als men Filet er over

opslaat, dan blijkt het, dat de plant zooveel geneeskrachtige

eigenschappen heeft, dat de zalf en de pillen van HoUaway

er niets bij zijn. Hij zegt er van: „den wortel en ook de

geheele plant geeft men in afkooksel als versterkend en de

minnedriften opwekkend geneesmiddel, een koud aftreksel dient

tegen slepende buikaandoennigen en spruw. De bladeren eet

men als groente, ook worden ze als wondheelend middel zeer

geroemd, men geeft ze ook aan paarden tegen hoest door

koude vatting en vermoeidheid veroorzaakt. Het is bijna jam-

mer zulk eene universeele plant uit het gazon te verwijderen".

]let zal wel overbodig zijn, hier veel over den aanleg van

wegen te zeggen, wjj kunnen dit punt als van genoegzame

bekendheid beschouwen, een enkel woord er over is misschien

niet ten onpas. Dat de wegen een weinig bol moeten liggen

weet iedereen, en toch ziet men het lang niet algemeen, toch

wordt er veel tegen dezen eersten regel gezondigd; het is echter

voor de spoedige verwijdering van het overtollige regenwater

noodig, dat de weg in het midden wat hooger is, voor het-

zelfde doel moet er ook aan de kanten van den weg hier en

daar op niet al te groote afstanden voor afwateringsgoten ge-

zorgd worden, zoodat het regenwater zicli niet kan verzamelen
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en als een stroom over den \ve«' vloeit, de fijne <i,'rlnt en liet

zand niet /icli voerende naar plaatsen, waar het niet behoort.

Een o'ood aano-eleg-de en onderhouden weg; strekt zeker tot

vertraaiïiif>' van den aanleg' en niet minder tot <>;emak van den

bezitter; het is verwonderlijk hoe iemand er toe kan komen,

dagelijks over eene iiooji rollende keien te loopen, als hij het

beter en o;emakkelijker kan krijgen.

Het is werkelijk eene groote plaag, die rollende keien,

waarop men niet vast staan kan, ze dienen eigenlijk nergens

voor dan om den wandelaar te plagen. Buitenzorg is er sterk

in, op heel wat erven heeft men eenige moeite de woning te

bereiken; zelfs in den Plantentuin, waar veel werk van het

onderhond der wegen gemaakt wordt, kunnen wij ze niet altijd

in den grond houden. Hier zijn twee zaken, die er toe mede

werken de wegen in genoemden toestand te brengen ; in de

eerste plaats is het te Buitenzorg met zijn snelvlietende berg-

stroomen moeielijk fijne grint te krijgen, en heeft men het ein-

delijk gekregen en op de wegen gebracht, dan verdwijnt het

bijna even zoo spoedig als het er opgebracht is, het wordt

door de zware regens weggespoeld.

Tegen dit euvel kunnen we wel eenigszins waken door, zoo-

als boven gezegd is, er voor te zorgen dat de weg in het

midden wat hooger is, zoodat het water terstond naar de kan-

ten vloeit en verder aan den kant der wegen te zorgen voor

een voldoend aantal afvoergoten; zoodoende kan het regen-

water zich nooit tot een sterken stroom, die kracht genoeg

heeft om de fijne grint mede te slepen, vereenigen. Een an-

der hulpmiddel is, de wegen te bewerken met een ijzeren

of steenen rol, die de grint vastrolt; het rollen moet hier

gedurig herhaald worden, indien de wegen in behoorlijken

staat zullen blijven. Toch is er een tijd van het jaar, als

het eenige weken droog blijft, dat de rondachtige steenen los

raken en de rol ze er niet in kan drukken, dan is er niet

veel anders aan te doen dan deze losse steenen te laten ver-

zamelen en ze later, als de weg modderig wordt, er weer in

te werken.
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(>|) plaatsen, waar men in liet bezit van een steenbreker is,

zijn <le oinstandi,o;heden ^^unstiger, dan kan men de grootere,

klein maken en verliezen ze de ronde, gladde kanten waar-

door ze zoo licht losraken.

On wegen of paden, die al lang bestaan en waarover veel

geloo])en wordt, komt nit den aard der zaak weinig onkruid

;

H'eJK^el anders is het op nieuw aangelegde wegen en op die,

waarvan geen druk gebruik gemaakt wordt, deze moeten voort-

durend van onkruid gezuiverd worden. Hiervoor hebben onze

Tuiidieden eene methode, door met hun paraug de grint, die

al mooi vast in den weg zat, weer los te werken en den

weg in een deplorabelen toestand te brengen.

lil FiUgeland heeft men eene methode om het onkruid uit

de wegen te houden, die navolgenswaardig is, men spaart er

veel werk mede, en de wegen blijven beter. Men besproeit

daar de wegen met de een(^ of andei'e vloeistof, die het on-

kruid doodt.

Op pag. S40 van den vorigen jaargang van dit tijdschrift

woi'den in een referaat de volgende vloeistoffen vermeld, die het

onkruid vernietigen: „The concentrated weedkiller'', „the

celebrated Acme weedkiller", the electric weed distroyer" en nog

eenige andere, hiervan wordt eene kleine hoeveelheid met w^ater

vei-mengd met een fijnen sproeigieter op de wegen gegoten.

Kens er mede begoten, zijn de wegen voor een jaar van on-

kruid gezuiverd.

Het is l)ij lange na niet zekei- of het hier ook zoo goed

zoude gaan, waarscdiijidijk zouden wij hier niet zooveel in

eens moeten gebi-niken maar de begieting nog eens herhalen.

De mogelijkheid toch bestaat, dat de vloeistof hier door de

zwai'c i-egens veel eerdei' weggespoeld zonde worden, het /oude

dun binnen het l)ereik der wortels van liet gras aan de ran-

(b-ii of v;iii die \aii boomeii en heesters kunnen komen; daar

de st<d'. die o|» (h' wortfds van ord<ruid doodend werkt, zulks

ook doer o|» die van andei'e planten, zouden we het doel

voorbij srrcM'ii door planten te verniiden, tlie we gaarne in

het le\eii willen houden. \'ooj'zi(ditiglieid is daarom bij het
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gcliniik (lier stoffen ii;i.ii te nuleii, heter is het de kiiiilcii der

wegen bij don gTusraiid en bjj boonien of heesters niet te

begieten en daai- dan liever het onkrnid, dat er nog op nioclit

komen, te hiten wieden.

Een tuin met een goed ga/on en een gdadden weg iUntv

zuivere lijnen van elkander geselieiden, maakt een goeden

indruk, al staan ei' weinig ])lanten in.

Mn nu (h' beplanting. Wij kunnen gerust /(.'ggcn. over "r alge-

meen worden de tuinen te vol geplant, dit is een misbruik,

dat in Europa wel plaats heeft maar hier nog veel nuier.

Iedere plant heeft in de eerste plaats ruimte noodig om

/.ieh naar alle kanten behoorlijk te kunnen ontwikkelen, zoo

mogelijk moet zij van alle kanten nagenoeg dezelfde hoe-

veelheid lieht hebben. Het is bekend hoe gevoelig j)lanten

voor de werking van het lieht zijn, hoe zij, als zij liet lieht

te veel van een kant ontvangen, in schuine richting groeien.

Men moet soms tegen dezen regel zondigen door het planten

van heesters in de nabijheid van muren of andere zaken,

die gecacheerd moeten worden, in 't algemeen houde men dien

regel echter in het oog.

Behalve voor den groei der planten is het ook uit een

schoonheids-oogpunt aan te raden een behoorlijken afstand

tusschen de planten te bewaren. Een groote boom in een

grasveld komt eerst goed tot zijn recht als er niets in de

nabijheid staat, als hij van alle kanten bezien kan worden.

Indien men een tuin wil aanleggen staan er meestal reeds

boomen; nu is het eene zaak, die dikwijls veel overleg vordert,

te bepalen welke boomen geveld en welke staan moeten blijven.

Men heeft hier niet slechts te letten op den fraaien vorm

der boomen, die men wenscht te behouden, maar ook of hun

standplaats geschikt is, men ga er eerst na rijp beraad toe over

een goed uitgegroeiden boom weg te kappen. Zelfs minder

fraaie exemplaren kunnen dienst doen, indien zij op een ge-

schikt punt staan, door er een krachtig groeiende klimplant bij

te planten, deze bedekt spoedig den geheelen btjom en maakt,

als zij de ruimte heeft, een goeden indruk.
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Er zijn Aveiiiis: streken zoo rijk aan fraaie klimplanten als

de onze. toch wordt er weinis: ?:cbrnik van ,2:eniaakt. Wij

hebbeu hier klimmers met fraaie bladeren en bloemen, die

liefst in de schaduw groeien. Een voorbeeld hiervan geven

ons de Aroideeëti met hare verschillend gevormde bladeren en

de Fref/c(nefia, die bijna altijd prijkt met hare groote, vleezige,

oranjekleurige bloemen in de z. g. Kanarielaan van den Plan-

tentuin. De soorten, die liever in het volle zonlicht groeien,

zijn buitengemeen talrijk, men heeft ze maar voor het kiezen.

Op pagina 224 van den vorigeu jaargang van dit tijdschrift

schreef ik een stukje „Aesthetica in den Tuinbouw"; wat het

planten van boomen betreft breng ik daarvan de volgende alge-

meene regels in herinnering. „Boomen en heesters worden alleen

.,of in groepen geplant, men plant een boom alleen, indien hij uit

„een of ander oogpunt bijzonder fraai is, hetzij in groeiwijze,

„blad, bloem of vrucht. De meeste boomen ontwikkelen zich

„alleenstaande het krachtigste, op hellingen of op den top van

„heuvels komen ze bijzonder fraai uit.

„Eene groep kan bestaan uit een partij boomen, eene partij

„heesters, ook wel uit boomen en heesters gemengd. Om zulk

„eene groep moet eene grootere of kleinere open ruimte zijn,

„die voldoende is om haar als een geheel van de omgeving

„te doen uitkomen.

„Groepen boomen knnneii groot of klein zijn, zoo kan eene

„groep uit slechts twee boomen bestaan, drie boomen maken

„al een beter effect ; zij kunnen dichter of verder van elkander

„staan, nooit )nag de afstand grooter lengte hebben dan de

„hoogte der boomen, somtijds plant men ze zoo dicht bij elkaar

„dat de krninen in een groeien.

„De boomen in groepen moeten immer onregelmatig geplant

„worden, een oneven getal is het beste, zoo plant men mees-

„tal y, 5, 7 tot !) boomen in eene groep. De plaatsing moet

„zoo zjjn, dat men nooit, hoe men ook staat, drie boomen in

„eene lijn ziet.

„Kleine groepen belmoren van dezelfde soort boomen te zijn.

„bij grootere kunnen meerdere soorten dooreen geplant worden,
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„echter mag het verschil in 2;roei wij ze niet te groot zijn; door

„te groote verschei(h'nhei(l zoude aan den indruk van eenheid

„der groep afbreuk gedaan worden."

Op sommige plaatsen in den tuin wcnscht men gaarne spoe-

dig schaduw; ten einde dit te verkrijgen worden er dansnel-

groeiende boomen geplant, zooals Albizzia mohiccatia djnnrf-

(IjIhij Jaut en Ca.'^sia fforh/a, ({jochar. Het doel wordt door

het planten dezer boomen uitstekend bereikt, als er nu maar

rekening mede gehouden W(u-dt, dat het een tijdelijke maatregel

is, en genoemde boomen zoodra de andere fraaiere, die lang-

zamer groeien, groot genoeg geworden zijn, gekapt worden.

In onzen zenuwachtigen tijd, waarin iedereen haast heeft,

doet deze eigenschap zelfs in den tuinbouw haar invloed gelden.

Men kan niet wachten op den langzamen groei van zooveel

fraaie boomen, er is haast bij, zij moeten spoedig groeien

en schaduw geven. Onze voorouders, die geduldiger waren,

plantten in de benedenlanden voor lanen en ook als alleen-

staande boomen de statige Tamarinde^ TamaurlndHs bidka^ ge-

tuige de imposante en tevens sierlijke alleeën, die men er

hier en daar van ziet, en wat doen wij ^ Wij planten djoehar,

terwijl de djoehar vergeleken bij de Tamarinde een ongelukkige

proletariër is. Het doel echter een snelle groei en spoedig

schaduw Avordt er door bereikt. Ik zag zelfs plaatsen, waar

men in fraaie Tamaruide-lanen, als een boom dood ging,

er eenvoudig een djoehar voor in de plaats zette en, zoo hoor

ik, gaat het op meer plaatsen. Dat eene dergelijke handelwijze

geen aanbeveling verdient, zal wel niet gezegd behoeven te

worden. In streken, waar andere boomen niet goed groeien,

of waar spoedig schaduw noodzakelijk is, kunnen djoehars ge-

plant worden, in het laatste geval echter plante men gelijktij-

dig andere boomen en verwijdere de djoehars zoodra zij gemist

kunnen worden.

De keuze der te planten boomen hangt van verschillende

omstandigheden af, voor alles moet men ze kiezen onder de soor-

ten, die in de streek, waar geplant moet worden, goed groeien.

Soorten, die hetzij bodem, hetzij klimaat tegen zich hebben.
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ontwikkelen /icli nu>r krachtij;. rt'rwijl znlks toch oen eerste

vereischte is voor eeu tVaaien buoni.

AVeinige is het onverschillig in welke streek zij geplant

worden, onder deze noem ik Kige/la pinmita^ een nit Abyssinië

ingevoerde, fraaie boom. In de square bij de artesische put

op het Koningsplein te liatavia staan een paar prachtexem-

])laren ; de bijzonder groote, grijze, lange vruchten hangen er

in grooten getale aan. terwijl het dichte, donkergroene loof

eene aangename schaduw geeft. Te Buiti'nzorg in den Plan-

tentuin groeit de boom even goed, zelfs op het buitenverblijf

van den CTOuverueur-(ieneraal te Tjipannas op ruim 3000 vt.

boven de zee groeit hij, al is het niet zoo welig, nog vrij goed.

Bamboe, vooral de fijnbladerige soorten, is ook zeer fraai

in een aanleg; de sierlijke lijnen, die de van boven ietwat

gebogen, slanke bamboesteugels maken, vindt men, in die af-

metingen, zelden bij planten.

Üe fraaiste planten echter, die wij liier \oor den tuin heb-

ben, zijn de Palmen, niet ten onrechte ile vorsten in het Plan-

feurijk genoemd. Verreweg de meeste soorten groeien hier

welig ; de voortplanting geschiedt op de meest eenvoudige

wijze, meestal door zaad, dat zij overvloedig voortbrengen.

.VI groeiende vereisclien zij bijzt)nder weinig zorg; het zijn

daarom de aangewezen planten in een tropischen tuin. Niet

alleen in den tuin, zij tieren in potten en tobben gekweekt,

liijna even zoo goed in de schaduw als in het volle zonlicht,

zelfs in kleine potjes gekweekt zijn er, die zoowel voor tafel-

versiering als in blocincnmandjes met hot meeste succes ge-

bruikt kunnen wordtMi. In een volgend opstel hoop ik de

palmen wat nitvoerigor te bespreken ; zij verdienen het.

W.



UBKRIA-KOFFli:.

Wanucei' vooi' het eerst het bestariii van LilK'iid-L'offi'' hekeiul

werd is niet met zekerheid te eoustateereii, /oudat men van

geen eigenlijken ontdekker kaïi spreken. Zeker is het, dat

een handelshnis te Phihidelphia van de heeren Edward S.

^Forris ^;
(
'u., dat rtdaties met Monrovia — de hoofdplaats van

Liberia — had, veel moeite deeil de groote koffieboo)n, die

daar inheemsch was eii uitstekende eigenschappen liezat, meer

algemeen bekend te maken.

Omstreeks 1<S4(J, wellicht reeds vroeger, wcj-dcii in Liberia

geregelde aanplantingen der bedoelde koffie aangelegd. In de

Portiigeesche kolonie Loanda werd zij in ISSO in ciiltnur

gebracht, liet is bekend d;ir er onder het bestuur van den

Grouverneur Silveria Pinto veel zorg aan besteed werd. Zeker

is het, dat in 1872 de L)hpri(i-J:ofpr gekweekt wc'rd in de

Kew-üardens bij Londen, in de kweekerijen van William

Buil te Chelsea en in die \\\\\ Thomas ('hristy.

Het is zeer te betreuren, dat de reizigers, die jjiberia be-

zochten, zulke onvolledige beschrijvingen omtrent de bestaande

plantages gegeven heldien. In Hen men die beschrijvingen

naleest en vergelijkt, komt men tot de volgende resultaten.

Dat in die streken de z. g. Lihcriti-lcofpf in het wild voor-

komt, dat er twee soorten in cultuur gebracht z[jn, waarvan

de eene veel grootere boonen had dan de andere, dat cultuur

en bereiding zorgeloos en slecht gedreven werden, en dat het

Yoordeeliger bleek de soort— variëteit — die de grootste vruchten

produceert aan te planten, daar de klein-beonige minder goede

resultaten gat'.

Het is echter uit niets gebleken, dat er alleen van die

grootere soort uitgevoerd werd, waarschijnlijk is het, dat toen
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de goede eigenschappen der Tiiberia-koffie meer algemeen

bekend en de aanvragen om zaaizaad menigvuldig werden,

de eerste bezendingen niet do beste waren. Het werd spoedig

te Monrovia een voordeelig zaakje, Llherlu-kofp'c plantjes voor

export te kweeken, zij werden bij duizenden in wardsche

kisten naar Londen en elders verzonden.

Het was niet te verwonderen, dat deze koffie de attentie

trok van een toen in 1S7:} in Engeland vertoevend Ceylonsch

planter, het was de heei- ('arey, die in Mei van hetzelfde

jaar de eerste levende plantjes van Liberla-k-ofp'e naar Ceylon

overbracht. Het waren planten in de kweekerijen van den

heer Buil te ('helsea, Londen, gekweekt, zij werden na behou-

den aankomst naar de onderneming Le Vallon, op 8300 vt.

boven de zee gelegen, gebracht en aldaar uitgeplant. Het
bleek spoedig, dat de koffieplantjes daar niet zoo welig groeiden

als men verwacht had, men plantte ze toen over naar Man-
sawa, tusscheu de 1000 en 1700 vt., waar ze zich onder de

schaduw van andere boomen krachtig ontwikkelden. In Mei

1878 rijpten de eerste vrucliten aan een boom, die in Dec.

1878 te ^lansawa geplant was.

Xog moet den naam van een ander planter genoemd worden,

het was de heer Massey, die reeds van af 1866, gesteund door

den heer John (ïordoii te Londen, pogingen deed voor het

invoeren van koffiezaad uit Liberia; zijne pogingen mochten

echter niet slagen, daar de zaden alt[jd bedorven aankwamen,

nif't rvn kori'cl uiitkicindc. Het schijnt dat de L. Koffie o^

de lange reis regelmatig liai'c kicmkraclit verloor. Eindelijk,

toen een der vrienden van dm licci- Massey een gedeelte A^an

het vooi' hem bestemde zaad t<' Londen achterhield en daar

uitzaaide, ontkiemde het, en de hieruit gekweekte plantjes

werden later naar C?eylon gezonden.

In 1875 ging een Engelschman, de heei' ('ruwell, zelf naar

Monrovia, om koffiezaad te verzauKden, dat zelf te verpakken

en mede te nemen naar Ceylon ; liet was bestemd voor de

onderneming ,,Ijiberia," cenc maitschap[)ij, wier gronden in

de buurt Polgahanida, aan de oevers van de Mahaogo en
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de Xella wa^^e rivieren lagen. De heer Cruwell moclit niet

genieten van het welslagen zijnor pogingen; niet lang na

zijne terugkomst op (Jeylon stierf liij aan malaria-koortsen,

die toen in hevige mate in de Xella wage vallei heersohten.

Reeds van uit Monrovia schreef de heer ('ruwtdl, dato 4 Nov.

1875, dat hij den indruk gekregen had, dat in g('iu)emde

streken van Ceylon, de Llbcrhi-koffie zou slagen : „for Liberia

has dry seasons for mouths duration. It is iiot a wet climate".

Ue brieven van den heer (A'uwell gedurende zijne reis en

zijn verblijf te Monrovia geschreven, bevatten verreweg de

beste inlichtingen, ze zijn overwaard gelezen te worden. Een

paar zinsneden uit deze brieven zijn voor ons Java-planters

bijzonder belangrijk; de heer ( 'ruwel was ook met Java

bekend. In denzelfden brief van 4 Xov. '75, schreef hij

van uit Monrovia „Millions of acres fit for coffee, coffee only

^grown in the low country, but this Monrovia soil is all

„volcanic. White weed hardly to be seen, and not injurious

„just as in Java."

En verder dato 6 Xovember van hetzelfde jaar : But from

what I saw of the forinatioii of the country, observing its

shore from Cape Mount to ^[onrovia, the rocks at Cape Me-

surado, the swamps at the back of the shore traversed by

„tongues of terra firma withe lava stones, pumice stones and

„other indications 1 observed in Java and Italy, I said before

„I knew there was a vulcano in the country, the soil is

„volcanic, and its vegetation corresponding to laws ruling in

„soils of a vulcanic order."

De geschiedenis van den invoer van de Liherin-kof/ie op

Java is allen lezers van dit tijdschrift bekend uit de voor-

dracht over deze koffie door den heer II. J. Wigman gehouden

op eene vergadering der Bataviasche Landbouw vereeniging

op 23 Juli 1890 en opgenomen in den eersten jaargang, vijfde

aflevering van Teysmannia.

Slechts eens dus, voor zoover ik weet, kregen wij hier op

Java eene bezending planten direct uit Liberia. Is het niet

zeer jammer, dat het daarbij bleef en dat geconstateerd moet
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W(»i'(l('iK (t;ir er ii[i .lava /.od wciniu' iultiatict' hoeft bestaan,

om iiK.'i'i' te weren te komen van de Llhcrid-L'offit'.

AVij moii'eii onze Enii'elsche l)ureü dankbaar zijn vo(n' do

onbekrompen wijze, waarop zij al liet wetenswaardig'e omtrent

deze koffie pnbliceerden. lUijkt het niet nit het aangehaalde,

nit de brieven van den heer ( "ru\V(d, dat zijn eerste nitroej»

was, Liberia-koffii' nnjot op -lava slagen.

Hoe vreemd en (»n verklaarbaar, dat er na het goede sncces

in den eultnni'tuin van 's Lands l'lantentnin en op eenige par-

tienliere ondernemiii.u,-en verkregen, totdi nog znlk een tijd

verliep, vóór de cnltunr zich krachtig nitbrcidde. Niemand

ro(di. die jn'oeveii nam nn't een kleinen aanplant, heeft zich

te beklagen, dat die aanplant niet slaagde. De phinten, die

in 1876 en '77 door particulieren uit Engeland ontvangen

werden, leven nog, zijn i-ousachtigo planten, die nog steeds

overvloedig vi-nehten voortbi'ongen en nog geen te(d\onen van

«niderdom of verval toonen.

De kolossale uitbreiding, die de cultuur der Liberia-ko/fJe

se(k'i't 1NS7 ondergaall heeft, het ontwaken uit eene zekere

l>esluitelooslieid is nooi' een ^•rt)ot deel het gevolg van de

prachtige uitkomsten verkregen op eenige ondernemingen, voor-

al door den heer P. ('. van Motman op het particuliere lajid

Draniaga bij l>uitenzor^'. De eerste belangrijke verzendingen

van de Liherin-l.offii' dier onderneming naar do wereldmarkt,

gaven door de jtrijzen, die zij bedongen, het bewijs, dat Llberin-

koffin nu't .J<ira-I,(tffi(' kan wedijveren, liet bleek dat de, voor

do cultuur van Coffea-drahica zoo ongunstig bekend staande

gronden van West-Java, uitstekend geschikt waren voor de

cultuur van Coff'ea-hihericn.

De aaiii)laiitingen van laatstgenoemde koHie-soort zijn nu

reeds duizenden bouws groot, en nog st(;eds worden zij uitge-

breid. < )ok het (Touvernoment heeft v(!rscheidene versprei-

de aaiiplantinn'rn van L/h/'r/d-l/of/ii' in de l*reaiiger-l\eg(Uit-

srdiap{)en.

Men kan i^'oiaist aannemen, dat in West-.lava het aantal

planten dezer koffie, z(»o om of nabij (h^ (i millioen beloopt,



— 408 —

welke ])li)iit(')i iiUc ii'ekwcokr /.ijii uit /adni op ,l;iv;i cii hijnn

uirshiiteiid re lUiitciizor^- ii'ewoimeit, wij liehheii hier \v;i;ir-

scliijiiljjk :il wel eeiic derde ot' vicrtlc li'cncriitic.

Welke ei,o"eiise]iii|»|)('ii ilc joiin-crc n-ciicriirics /ullcii Mijkcii

te b(V,itteii is iio,n' oii/cd'icr ; het k;iii n'eheiircii, d;ir de soort hier

vooruit i;-;i;it, het teo-oiidecd. diit er luuiielijk deii'eiienitie pliüits

zal liehheii, is (>veu i>-oed nio,i;'eljjk. Men heeft zooiils hoven

ii,"oze,H'd is, <4-(MMi moeite meer n'ediiiiu om voor de uieuwe a;in-

|»l!mtinii;(Mi uit i>iheriii zaden vau de fraaiste en beste vai'iT'-

teiten te krij.^'eii, maar altijd \ au de hier ,i»'(\<>-roeide plauteu zaad

l>"ewonneii voor verdere uitbreiding' der cultuur.

Het is niet ounioji'cdijk, dat er na een uauwkeuri.»;' (mderzo(d\'

te Monrovia en Loaiida. ty[)en wnrd(^n a,aiii>-etroffen. die betei'

zijn. dan die wij thans bezitten.

Men maakt zich allerlei illusies va,n Ijihrria-lnj'Dridcn er is

bijna "'een ])hinter, die niet meent eeui^'e exemplareu te bezit-

ten, die van den «"ewonen vorm afwijken, hij meent — op welke

gronden y — de oorzaken diei' verschillen aan hybridisatie te

moeten toeschrijven, doch hij zal moeten erkennen, dat die

voordeeleii noo* van zeer problematischen aard zijn.

Het zoude zeer J2;e\venscht zijn, indien iemand uit -lava,

hier vertrouwd en ,o"rondi.«' bekend met d(Mi teo-oiiwoord igen

stand der Liberia-koffieeultuur, eene reis naar West-Afrika

kon omlernemen, ten einde een nauwkeurig' onderzoek in te

stellen en te trachten opnieuw koffiezaad van daar te impor-

teeren van de mooiste der daar in cultuur zjjnde jjlanten, na

te gaan of er in het wild werkelijk zulke reuzen-exem[)laren

gevonden worden als waarvan hier wel eens gesproken wordt

en wat wel het voornaainste is, te constateeren of er verschil

tusschen de aa.nplantingen op .lava en die in West-.Vfi-ika be-

staat, en of dat verschil vooruitgang of achteruitgang voor

ons beteekent.

Ik beschouw die reis als eene zaak van het grootste l)elang

voor de landbouw-nij verheid, onverschillig of die door het (Jou-

vernement of door particulieren gedreven wordt, beiden heb-

beu er belang bij. Langs consulairen weg bovengenoemde
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kwesties te willen uitmaken is niet doenlijk, er moet iemand

heen gezonden worden, die, zooals boven gezegd is, hier grondig

met de cultuur der Liberia-koftie bekend is.

Er is niets te veel gezegd met de bewering, dat Java en

Sumatra in de naaste toekomst de grootste producenten van

Liheria-koffie zullen worden. Kr moet echter zekerheid ge-

zocht worden, ten einde ons voor achteruitgang te vrijwaren

;

laat het motto blijven „Excelsior/' De Java-loffie is steeds

op alle wereldmarkten als de beste handelskoffie bekend. Zoo

kan het ook worden met de Liberia-koffie, in ieder geval mag

er geen poging achterwege gelaten worden hiernaar te streven.

H. J. Th. Netscher.



KEX MERKWAARDIG PIJLGIFT.

Éene voor onze darren vrij primitieve wijze van oorlog voeren,

die dan ook alleen noj? door meer of minder wilde volken in toe-

passing^ wordt gebracht, is het gebruik maken van vergiftigde

pijlen. In vele streken der aarde heerscht dit gebruik tegenwoor-

dig nog; in den regel bezigt men tot het vergiftigen der pijlpunten

extracten of ingedikte sappen van vergiftige planten , tot verschil-

lende faniiliën — o.a. Artocarpeae, Apocyneae, Loganiaceae, enz. —
behoorende. Van geheel anderen oorsprong is het pijlgift, dat de

inboorlingen van de Xieuwe-Hebriden gebruiken ; het is niet van

eene plant afkomstig, maar wordt onmiddellijk aan de aarde ont-

leend; de werking is in zoo verre hoogst eigenaardig, dat zij door

eene of meer soorten van bacillen wordt te weeg gebracht. Zoo

passen deze onbeschaafde nienschen, ofschoon onbewust, ter bestrij-

ding van hunne vijanden een soortgelijk middel toe als door ons,

leden der geciviliseerde maatschappij, eerst in den allerlaatsteu tijd

is aangewend om hinderlijke dieren onschadelijk te maken (Over

de vernietiging van veldmuizen door oculatie met miltvuurbacillen

zie Teysmannia 1892, blz. G88).

In het beneden genoemde tijdschrift worden door Led.\xtfx' na-

dere mededeelingen gedaan omtrent het pijlgift van de Nieuwe-

Hebryden

:

De inboorlingen hebben twee soorten van pijlen : die voor de

jacht, welke natuurlijk niet vergiftigd worden, en oorlogspijlen.

De punt van de laatste bestaat in den regel uit een stuk men-

schenbeen, tot een scherp uiteinde afgeslepen en daar bedeeld met

een weinig zwart poeder, dat het vergift vormt. Volgens het ver-

haal van een inboorling van een der genoemde eilanden heeft de

toebereiding der oorlogspijlen op de volgende wijze plaats. Eerst

maakt men met een steen ') eene insnijding in een boom. Dot

genaamd; het sap, dat daarop uit den boom vloeit, laat men daar

') Het ijzer hebben de bewoners van deze eilanden eerst door de

komst der Europeanen leeren kennen en gebruiken.
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2:e«leelTelijk opdrogen eu doopt er nu de pijlpiiiiteii in. Dit sap

dient slechts om het werkelijke verg'if't op den pijl te doen kloven.

Een draad wordt vervolgens over het opgedroogde sap gewonden,

zóó echter, dat tussehen de windingen telkens eenige ruimte Idijft,

en daarop de aldus voorbereide punt gedoopt in modder , dien men

o]diaalt uit bepaalde moerassen, die aan de kust gevonden worden

('II deze tot een zeer ongezond oord maken, ^[en legt nn de pijlen

in de zon te drogen en neemt er daarna den draad af: dit heeft ten

gevolge, dat kleine partikeltjes aarde van de pijlpunt afgerukt

worden, waardoor scherpe kanten ontstaan, die de werking van het

vergift des te beter tot ontwikkeling brengen.

De aard van de werking van dit vergift is reeds herhaaldelijk

ondervonden <loor Europeanen , die op deze ongastvrije eilanden

aankwamen. Het meest bekende geval is dat van het fregat

PrinJ, dat in Augustus 187."» het eiland 8anta-Cruz aandeed, ^let

een deel der manschappen aan land gegaan zijnde, bemerkte de

kommandant (for:r>ENor(iii spoedig, dat de inboorlingen hen meer naar

binnen trachtten te lokken, en, zich het lot herinnerende, dat an-

deren op deze eilamlen ondergaan hadden, beval hij, terug te keeren.

Plotseling werd men echter met eene vlucht pijlen begroet; zeven

personen werden gewond, onder wie ook Gordenough zelf, geene

der verwondingen was echter op zich zelf van ernstigen aard. Toch

stierven na eenige dagen drie van de gekwetsten, allen na de ken-

toekenen van tetanus te hebben vertoond. Dezelfde verschijnselen

hebben zich steeds voorgedaan l)ij andere personen, die door de

hier besproken pijlen verwond werden.

Deze feiten hebben Lei>axtec aanleiding gegeven om, geholpen

door anderen , de onderzoekingen aan te vangen, waarvan hij uit-

voerig mededeeling doet. Xa eenige vergeefsche proeven met an-

dere dieren gelukte het hein door ociilatie van het vergift op co-

boija's, de dieren, die voor de tetanusbacillen van Nkolaür de

grootste gevoeligheid bezitten . bij de pi-oefdieren steeds de meest

typische verschijnselen van tetanus te weeg te brengen. Deze

proeven werden genomen met vergift, verkregen van pijlen, die

reed.s vrjj oud waren. Toon later de gelegenheid zich voordeed,

rcrxch pijlgift te onderzoeken, werden andere verschijnselen waar-

genonien : spoedig trad septicaums op; was deze zoo lievig, dat ze

den dood ten gevolge ha.d , dan werd geen tetanus waai'geuomen:

wel was dit liet g(!\al bij ceiie minder sterke infectie.
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Men kan dit volkomen ophelderen door aan te nemen , dat de

organismen van beide soorten van ziekten aanwe/ig zijn in do

oorspronkelijke aarde, waarmede de pijlpunten bedeeld werden:

die, welke septicaemie veroorzaken, zijn veel minder bestendig dan

de tetanusbacillen en gaan veel spoediger te gronde. Eenigszins oud

pijlgift bevat dus alleen tetanusbacillen, verwonding niet oude pijlen

heeft dan ook tetanus ten gevolge, die eerst na eenige dagen op-

treedt, want de mikroorganismen van deze ziekte hebbon een in-

eubatietijdperk van eenige dagen noodig, voordat ze hunne werking

ontwikkelen. Versche pijlen daarentegen doen septicaemie ont-

staan, en deze verloopt in doodelijke gevallen te snel, dan dat van

tetanus iets zou waar te nemen zijn.

Op den duur, vrij spoedig zelfs, verliezen de pijlen hunne werk-

zaamheid volkomen door het te gronde gaan ook van de tetanus-

bacillen; ofschoon overigens aan gevaarlijkheid en verraderlijkheid

niets te w^nschen overlatende, staan ze dus in dit opzicht achter

bij de pijlen met plantaardig gif bedeeld.

(Ann. d. VInst. Pasteur, 1890, 716; 1892, 851). h.

Op png. 405, I7e regel van boven staat: , miltvuurbacillen", dit moet zijn

^.muizeu-typhusbacillen." Bef.

OVER DEN INVLOED VAN DE VORMING VAN ZADEN OP
DE ONTWIKKELING VAN HET VRUCHTVLEESCH.

De vier zaden, die men in eene normale druif vindt, komen

zeer vaak niet alle tot ontwikkeling, zoodat men niet zelden exem-

plaren aantreft, die drie-, twee- of éénzadig zijn, ja zelfs zulke,

waar de pitten geheel ontbreken. Die gebrekkige ontwikkeling

is voor vele soorten regel geworden.

Een mikroskopisch onderzoek van Muller naar de oorzaak van

het ontstaan dezer druiven zonder pitten heeft geleerd , dat hier

de poUenbuizen van de op den stempel zich bevindende stuif-

meelkorrels wèl in de richting van het vruchtbeginsel naar bene-

den groeien, doch geeno feitelijke bevruchting te weeg brengen:

nu eens bereiken ze de eicellen niet, dan weer bevinden deze

zich niet in het juiste stadium van ontwikkeling op het oogenblik,

dat ze door de poUenbuizen bereikt worden.

Bij druivensoorten, wier vruchten nooit zaden bevatten, zien we

de ovula geheel abnormaal gevormd; zij missen de eicel, zoodat

eigenlijke hevruchUng nooit plaats hebben kan. Toch isbe^éuivlny

lY. 27



met drie
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(lic van vruchtvlcosch werden ook gevonden bij andore vruchten,

nl. aalbessen, appels, sinaasappels, a,brilvüzen en perziken.

{Jahresher. d. Schw. V^ersudisstation a. Schule f. übst-,

Wein- u. Gartenbau 1892, door Bot. Chl. LIV, 26). h.

EENIGE OPMERKINGEN OVER GROND EN GROND-
ONDERZOEK.

Aan een in December 1892, op eene vergadering van de Veree-

niging der Landb. Proef-Stations in het Duitsche Rijk, door Prof.

Hilgard nit Californië gehouden voordracht, is het volgende ont-

leend : „Wij hebben bij ons (in Amerika) de gelegenheid tot het

waarnemen van maagdelijke gronden en hunne vegetatie, welke, als

resultaat van Avederzijdsche aanpassing gedurende eeuwen bepaalde

betrekkingen aantoont, die zich hier te lande (in Duitschland), waar

de natuurlijke toestanden reeds lang door kunstmatige vervangen

werden, slechts door langjarige ervaring te doorgronden zouden zijn.

De waarneming van den natuurlijken plantengroei heeft de Ameri-

kaansche heerenboeren reeds lang tot eene bepaalde methode ge-

bracht, naar welke de koopprijs en zelfs de belastbare waarde der

landerijen berekend worden. liet lag natuurlijk voor de hand den

chemischen en physischen aard van den grond, waarvan die vegetatie

het gevolg is, te bestudeeren. Door gebruik te maken van de ge-

gevens van een uitvoerig onderzoek, gelukt het ons ongeveer een

antwoord te geven op de volgende vragen, die voor een landont-

ginner zoo belangrijk zijn: Is het land (onder gegeven oecono-

mische omstandigheden) tot cultiveering aan te bevelen? Voor

welke culturen is het 't best geschikt? Hoe lang zal het het zonder

bemesting uithouden? en welke mest zal men later moeten ge-

bruiken ?

.... Men mist dikwijls bij de vermelding van, vooral tot

cultuurproeven dienende, gronden eene nauwkeurige beschrijving,

waaruit men zich een duidelijk beeld van hunne eigenschappen

kan vormen. „Een bindige leeragrond", „een zandige kleigrond"

of zelfs „oen zandgrond" zonder de minste aanwijzing of dit zand

uit kwarts, granietgruis , dolomiet of ander gesteentegruis bestaat,

zijn uitdrukkingen, die een voor wetenschappelijke proeven dienend

materiaal toch nauwelijks voldoende kenmerken. Noch zeldzamer

dan de physische en mineralogische eigenschappen vindt men de
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chemische sameustelliug anders dan ongeveer met de benaming

^mergel- of kalk-, resp. kalkarraen grond" aangegeven. Dit is wel

is waar eeue belangrijke aanteekeuing, maar quautitatief toch zeer

onvoldoende, daar immers naar den aard van den grond grootere

of kleinere kalkhoeveelheden noodig zijn om de benaming „kalk-

grond" te rechtvaardigen. In zeer lichten zandgrond kan reeds

0.1 °'o kalk de kalkvegetatie veroorzaken, terwijl in een zeer

kleiachtigen grond meer dan de vijfvoudige hoeveelheid daartoe

nauwelijks in staat is. Met betrekking tot kali- en phosphorzuur-

gehalte ontbreken in den regel alle opgaven; humusachtig noemt

men wel den grond, als hij donker gekleurd is, ofschoon wij weten

dat bij eenigszins aanzienlijke kleiu'ing met ijzei'oxyde zelfs een

hoog humusgehalte aan het oog geheel ontsnapt

Op nog een belangrijk punt zegt Hilgard moet ik de praktijk,

wat betreft de humusbepaling door verbranding, wraken. Ieder die

mechanische grondanalyses gemaakt heeft, weet hoevele wortelvezels

en andere niet gehumificeerde planteneverblijfselen daarbij te voor-

schijn komen. Deze worden bij de verbrandingsmethode als humus

in rekening gebracht, ofschoon zij dikwijls de helft van het gloei-

verlies uitmaken en in hun tegenwoordigen toestand noch humus

zijn noch met zekerheid het worden (zooals dit in heete landen

wegens eremacausis 1) dikwijls hoogst twijfelachtig is); bovendien is

ook geene bepaalde quantitatieve verhouding bekend, naar welke

onverteerde planteneverblijfseleu in humus omgerekend kunnen

worden. De bepaling door verbranding wisselt ook in hare uit-

komsten met het jaargetijde af en is zóó dikwijls geheel denkbeeldig.

Ook het uittrekken met loogen grijpt veel te diep in en lost niet-

gehumificeerde gedeelten op. Zal de humusbepaling wetenschappelijke

waarde hebben en als grondslag voor theoretische beschouwingen

dienen, dan geeft slechts de methode van Grandeau vertrouwbare

resultaten. De dus opgeloste „matière noire" is in elk geval de

maat van de werkelijk gevormde en actieve humusstof, de niet

vergane deelen dienen wel als bron van koolzuur maar nemen

niet doel aan de absorptie- en nitrificatie verschijnselen, die toch

voornamelijk de belangrijkheid van den liuinus voor de cultuur

bepalen" ....
{Landw. Vers. Stat. Bd. XLII -V. lül). r.

1) Letterlijk: langzame verbranding.
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GROXDBEWERKING EN NITRIFICATIE.

Liebig lieoft. ons, zegt Prof. Délicraiii in een belangrijk stuk in

het hieronder genoemde tijdschrift, geleerd, dat bouwgrond aan-

zienlijke hoeveelheden van organische stikstofverbindingen bevat.

Het is niet zeldzaam, dat 1 KG. aarde 1— 2 gr. gebonden stikstof

bevat, hetgeen overeenkomt met 4000—8000 KG. stikstof in 1 HA.

van 4000 ton. Wanneer men nu nagaat, dat zeer goede oog-

sten van koren, beetwortelen of hooi slechts 100,120 of 150 KG.

stikstof vereischen, moet men zich verbazen, dat het, om goode

oogsten te verkrijgen, noodig is gebruik te maken van stikstof-

houdende meststoffen en vooral van Chilisalpeter, waarvan de goede

werking sinds lang is aangetoond.

Boussignault wees er op, dat de stikstofhoudende materie in den

bouwgrond gewoonlijk weinig werkzaam is. Hare omzetting is te

langzaam om aan de eischen der talrijke individuen van dezelfde

soort, die de geschikte tijd van zaaien en oogsten ons noodzaakt

op eenzelfden grond opeen te hoopen, te voldoen.

Op hetzelfde oogeublik gezaaid ontwikkelen al deze individuen

zich naast elkaar, allen hebbeu tezelfder tijd dezelfde behoeften

waaraan de grond, aangewezen op zijn eigen hulpmiddelen, niet

kan voldoen. •

Dit is zelfs dikwijls niet het geval, indien hij rijkelijk stalmest ont-

vangt, zooals het onderzoek van het drainwater van onbebouwden, be-

mesten grond aantoont. Zoo werd o. a. in 1891 door Déhérain gevonden

:

Salpeterz. in 1 HA. gevormd

gemest: niet gemest:

leute 52.21 21.87

zomer 24.79 15.21

herfst 42.89 31.69

winter 19.44 15,17

In 't geheele jaar 139.33 83.94

De geheele hoeveelheid is aanzienlijk en zou voldoende schijnen,

maar men moet niet vergeten, dat slechts een gedeelte ervan te

gebruiken is. Het koren of de haver assimileeren slechts de lente-

nitraten, vanaf het begin van Juli trekken zij er geen nut meer

van ; de beetwortelen en de aardappelen nemen nog zomer-uitraten

op, maar die, welke in den herfst en den winter optreden, doen
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geeuerlci nut: de nitrificatie van de lente is gewoonlijk geheel

onvoldoende, vandaar het gebruik van steeds toenemende hoeveel-

heden Chilisalpeter. Déhérain wil nu onderzoeken of het mogelijk

is in de lente eene nitrificatie te doen ontstaan sterk genoeg om
het groote verbruik van Chilisalpeter te verminderen of zelfs te

doen ophouden.

Hiertoe werd hij gebracht door het onderzoek van drainage-

water nit monsters aarde, te Grignon in groote potten gedaan.

Dit water toch bevatte uitertnate groote hoeveelheden salpeter-

zuur bij het begin van de proeven, later, na eenige maanden,

minder.

Toen allerlei feiten van dien aard zich ophoopten, herhinnerde

Déhérain zich wat Schloesing gezegd heeft over den invloed van het

fijnmaken van den grond op de verspreiding der fermenten en ten

gevolge daarvan op hun werkzaamheid. Pogingen om de proeven

van Schloesing met de aarde, die voor laboratorium-proeven gediend

had, te herhalen gaven slechts magere nitkomsten — ze was reeds

te dikwijls omgewoeld.

Toen nam Déhérain proeven met aarde, die gedurende twee jaar

onaangeroei'd was. De inhoud van 3 potten werd op een

schoongemaakten vloer uitgestort en van tijd tot tijd omgewoeld,

terwijl in 3 stuks do aarde gelaten werd zooals zij was. Na 6

weken (1 Xov.— 15 Dec.) werd in beide aarden het salpeterzuur-

gehalte bepaald, dat in de omgewoelde 20—35 maal grooter bleek

te zjjn. ïn het voorjaar werd het drainage-water van beide

onderzocht. De uitslag per M' was nu:

met omgewoelde aarde 18.8 gr.

onomgewoelde „ 1340 gr.

Monsters, in Januari en Maart op dezelfde wijze behandeld,

gaven minder opvallende uitkomsten, in het gunstigste geval ter

nauwernood de helft van do hoeveelheden, die met de in November

fijngemaakte aarde verkregen waren.

Aannemende, dat de bewerking van don akkcrgrond tot

op eene diepte van O cM. plaats heeft, bedraagt het gewicht van

de omgewerkte aarde 1000 ton, en de eerst aangehaalde proeven

als basis nemende zou de hoeveelheid salpeterstikstof, die daardoor

geleverd kon worden, 440— 710 K.(i. bedragen. Zulk eene nitrifi-

catie zou fnuikend zijn, geen enkele cultuur kan zulke hoeveel-

heden absorbeeren. Wat noodig is, is eene hoeveelheid van
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100— 120 KG. salpeterzuur in de lente, en deze wordt verkregen,

als de grond zich gedraagt als die, welke bij de proeven met de in

Maart omgewerkte aarde gebruikt werd. — Grondbewerking is dus

een krachtig middel om de nitriticatie te bevorderen. Beschouwt

men nu het werk van don boer, dan blijkt het volgende. In Oc-

tober of in November wordt geploegd ; de opengelegde akker absor-

beert dan het winter water, dat anders weg zou vloeien langs een

door de zon verharden of door den regen dicht geslagen grond.

De ploeg doet dat eerste werk goed ; do deeltjes worden eenvoudig

evenwijdig aan elkaar verplaatst, zonder dat er nog fijnmaking

plaatst heeft. Hierdoor zou de nitriticatie te veel bevorderd wor-

den, en het salpeterzuur gedurende den winter verloren gaan.

Tegen den tijd van het uitzaaien moet dit fijnmaken echter zoo

goed mogelijk plaats hebben, nu moeten eggen, rollen, scarifieateurs

aan 't werk, en als de planten opgekomen zijn, zal men goed doen

door herhaald omspitten den grond zooveel als kan tot poeder te

maken. Déhérain is van meening, dat indien men betere werk-

tuigen dan de tot nu toe gebruikelijke aanwendt, men er in slagen

zal eeue nitriticatie te verkrijgen analoog aan die, welke bij de

laboratoriumproeven optreedt en goede oogsten binnen te halen

zonder Chilis alpeter. Resultaten van proeven, die den invloed van

grondbewerking op den oogst moeten leeren kennen, zullen later

worden medegedeeld.

{Compt. Bend. d. VAc. d. Sciences 116, p. 1091). r.

Het komt Ref. voor, dat behalve op de verspreiding van het

nitriticeerend ferment ook gewicht gelegd moet worden op de meer

gunstige omstandigheden, waarin de grond gebracht wordt om de

nitriticatie krachtiger te doen plaats hebben. Voor de cultuur van

éénjarige gewassen is de verhandeling van Déhérain zeker van

groot belang. Wat echter den invloed op meerjarige planten aan-

gaat, deze zal, vooral in de tropen, eerst na een veeljarige reeks

van proeven uitgemaakt kunnen worden. Aard van den grond,

aard van het product, dat men wil oogsten — blad dan wel vrucht —
en aard van het voedsel, dat de plant in de verschillende stadiëu

van haar groei noodig heeft, zijn even zoovele factoren waarop

gelet dient te worden.
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WILDE PISAXG-YEZEL.

In vorschillende deeleii van liet midden van liet schiereiland

Malakka, komt de z. g. wilde pisang overvloedig voor. In Perak

zag ik geheele streken op de hellingen van heuvels, waar het

zware bosch geveld was, met deze pisang begroeid; het is waar-

schijnlijk Mifsa Suniafrana. Bij den aanleg van koffietuinen wordt

de plant eenvoudig vernield, er wordt hoegenaamd geen partij van

getrokken ; zij schijnt echter eene vezelstof te bevatten, die al heeft

ze niet dezelfde waarde als die der MH^^a tcxtilrft, waarvan het

manilla-touw gemaakt wordt, toch wel de moeite waard zou zijn er

eenige attentie aan te schenken.

In hoofdzaak groeien er in de bosschen van de Straits drie soorten

pisang in het wild, hiervan komen er twee in groote hoeveelheden

voor, van deze heb ik er met één, de bovengenoemde Musa su-

inatraud proeven genomen. De cultuur er van is zeer eenvoudig.

>ren heeft in de streken, waar zij tehuis behoort, de groote boc-

men slechts te vellen en den grond ruw schoon te maken ; na deze

bewerking neemt gewoonlijk deze Musa al heel spoedig de plaats

van het bosch in. Yan uitloopers en van zaad is zij ook gemak-

kelijk op andere plaatsen te planten, zij groeit overal, waar de

bodem niet te vochtig ot te droog is.

Eene hoeveelheid vezels werd uit de hand bereid, door den heer

Derry gezonden aan de Ide & Christy ; het rapport luide als volgt

:

„het spijt ons, dat de vezel te hard en te ruw is om op eenigerlei

wijze gebruikt te kunnen worden, in dezen toestand is zij onver-

koopbaar. Indien zij beter bereid was, b.v. zooals de vezel der

Manilla-hennep, zoude zij waarschijnlijk dezelfde prijzen halen".

Het is daarom meer dan waarschijnlijk, dat betere resultaten

verkregen zullen worden, indien de vezels der wilde pisang bereid

worden als die van Musa textiles Manilla-hennep (').

{Agriculture Bulletin of the Malaij

Peninsula, N°. 3 — May — 1893). w.

(•) Over cultuur en bereiding van Manilla-hennep, zie Teysmannia^

2e jaargang, pag. 491.



BERICHTEN UIT 'S LANDS PLANTENTUIN,
UITGAANDE VAN DEN DIRECTEUR DER INRICHTING.

De. Dadap-zlf'kte van Oost-Jara.

Bij missive van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, dd>^.

22 Augustus 1891, n". 4519, werd de Directeur van 's Lands Plan-

tentuin in kennis gesteld met een rapport van den Assistent-Resi-

dent van KraksaJin (Residentie Probolinggo) omtrent eene daar ter

plaatse heerschende ziekte in den dadap, die als schaduwboom dienst

doet in de gouvernements-tuinen, zoowel als op het erfpachtsperceel

Ajer-dingin, het eenige in die afdeeling aanwezige.

Na bekomen machtiging van den Directeur van Binnenlandsch

Bestuur werd dit rapport, met het bijbehoorende verslag van den

Heer G. F. Hill, administrateur van het voornoemde erfpachtsper-

eeel, gepubliceerd in dit tijdschrift, Dl. II, 1891, blz. 521—527.

In zijn rapport wees de Assistent-Resident van Kraksaan met

nadruk op de wenschelijkheid van een grondig onderzoek naar den

aard der ziekte in loco; aangezien echter bij onderscheidene plan-

tenziekten een onderzoek aan in alcohol geconserveerd materiaal

reeds voldoende is voor het opsporen der ziekteoorzaak, en het in allen

gevalle een later onderzoek in loco veel vruchtbaarder doet zijn,

meende de Directeur van 's Lands Plantentuin, in overeenstem-

ming met den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, dat zulk een

onmiddellijk onderzoek in loco niet noodzakelijk was, en dat de

resultaten van het te Buitenzorg verricht onderzoek aan toegezon-

den materiaal later wel zouden uitwijzen of een bezoek aan de

aangetaste tuinen al dan niet gewenscht bleef.

Naar aanleiding van dit besluit, om het onderzoek te Buitenzorg

aan te vangen, deed de Assistent-Resident van Kraksaan herhaalde

malen aan 's Lands Plantentuin zendingen toekomen van zieke

plantendeelen, welke met veel zorg verzameld en geconserveerd waren

door de Heeren Hill en afkomstig waren van het perceel Ajer-dingiu.

Intusschen bracht de Heer T. Ottolander, administrateur van het
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erfpachtsperceel Paiitjoer (Residentie Besoekii een bezoek aan Ajer-

ilingin, ten einde de daar heersehende dadapziekte te leeren ken-

nen. Een rapport van zijne bevindingen, vergezeld van materiaal

van zieke wortels, werd ons welwillend aangeboden en het eerste,

met toestemming van den schrijver, in Teysmannia (Dl. Til, 1892.

blz. 96 — 10;|) afgedrukt.

De verschillende bestuursambtenaren in andere koffie-producee-

rende residentiën waren intusschen door den Directeur van Bin-

nenlandsch Bestuur op de in Kraksaiin heersehende ziekte der dadap-

boomen opmerkzaam gemaakt, met verzoek aan het al of niet

voorkomen van zulk eene ziekte in de koffietuinen van hun afdee-

ling hunne aandacht te wijden en van hunne bevindingen in de.

koffie-kwartaal-verslagen melding te maken.

Als gevolg van deze opdracht werd o.a. van den Controleur van

Batoe (Residentie Pasoeroean) een uitvoerig rapport, dd"». 15 Decem-

ber 1891, ontvangen omtrent de dadapziekte, die ook in dat district

bleek te heerschen.

Aan een desbetreffend verzoek van den Directeur van 's Lands Plan-

tentuin, om ook van zieke hoornen uit dat district materiaal ter onderzoek

tft mogen ontvangen, werd door den Controleur bereidwillig voldaan,

liet mikroskopisch onderzoek van het aldus van verschillende

plaatsen afkomstige materiaal leverde echter niet den gewenschten

uitslag. Wel werden aan het materiaal van Ajer-dingin abnorma-

liteiten geconstateerd, die zeer goed als oorzaak van het afsterven

der dadapboomen konden aangezien worden, maar deze afwijkin-

gen werden daarentegen in het ons toegezonden materiaal uit Batoe

ten eenen male gemist.

Daar nu de resultaten, waartoe de verschillende personen in hunne

reeds genoemde rapporten kwamen, evenmin overeenstemden, en het

onderzoekingsmateriaal ook geen uitsluitsel bleek te verleenen, werd

ten slotte toch een onderzoek in loco noodzakelijk geacht met het

doel om in de eerste plaats de ziekteverschijnselen te bestudeoren

in Kraksaiin, waar de ziekte zich het hevigst vertoonde, en aldaar

zelf materiaal voor later onderzoek te verzamelen, en in de tweede

plaats om te constateeren, of het afsterven van dadapboomen in

andere distrirten, zooals o.a. in Batoe, aan dezelfde ziekte moest

toegeschreven worden als in Kraksaan, waaromtrent eeuigcn twijfel

ontstaan was tengevolge van het onderzoek van het uit eerst-

genoemd district toegezonden materiaal.
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Ingevolge de gunstige beslissing der Kegeering op een des-
betreffend voorstel van den. Directeur van 's Lands Plantentuin.
werd daarom den ondergeteokende opgedragen de Residentiën Probo-
linggo en Pasoeroean te bezoeken tot het onderzoek der dadapziekte.

Een kort verslag der reis zelve, van 16 Juli tot 18 Augustus
1892 ondernomen, aan den Directeur van 's Lands Plantentuin uit-

gebracht, komt voor in het jaarverslag dier inrichting over de
jaren 1891/92.

Xa mijn terugkeer te Buitenzorg werd het verzamelde materiaal
aan een nauwkeurig mikroskopisch onderzoek onderworpen, en daai--

uit bleek reeds zeer spoedig dat inderdaad de oorzaak der dadap-
ziekte in het district Batoe, zoowel als in de andere door mij

bezochte districten, dezelfde was als die in de afdeeling Kraksaiin,
hetgeen trouwens bij het onderzoek daar ter plaatse reeds meer
dan waarschijnlijk was geworden.

Hoewel het verdere onderzoek naar de ziekte-oorzaak reeds vrij

ver gevorderd is, zoo is het toch niet zoover, dat het mij wenschelijk
voorkomt daaromtrent nu reeds in bijzonderheden te treden; het doel

van dit verslag is dan ook hoofdzakelijk eene beschrijving der uit-

wendige verschijnselen, van het voorkomen en van de verspreiding

der ziekte te geven, om deze zoodoende tot meer algemeene bekend-
heid te brengen.

Daar vooral de kennis van de uitbreiding der ziekte van veel

belang is, en deze uitbreiding, zooals algemeen geconstateerd werd,
hoofdzakelijk in den West-mousson plaats heeft, terwijl zij in den
Oost-mousson tot stilstand komt, moest met de afsluiting van dit

rapport gewacht worden, totdat de berichten omtrent den stand

der ziekte, loopende tot het einde van den pas geeindigden West-
mousson, ontvangen waren, zoodat dus de koffie-verslagen over het
eerste kwartaal van dit jaar afgewacht moesten worden ; deze werden
einde Mei 11. alhier ontvangen.

Alvorens echter tot de bespreking der dadapziekte over te gaan,
mag ik niet nalaten hier mijnen dank te betuigen voor de krach-

tige medewerking, die ik bij mijn onderzoek allerwege mocht onder-

vinden, zoowel van de zijde der besturende ambtenaren als ook
van particulieren. Yooral geldt dit echter den Assistent-Resident

van Kraksaan, den Heer C. J. de Jaager, die eene levendige be-

langstelling in het onderzoek stelde, en mij persoonlijk bij mijne

bezoeken aan de gouvernements-koffietuinen in zijne afdeeling verge-
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zelde, alsmede den Heeren G. F. en P. Hill, administratenrs van

het erfpachts-perceel Ajer-dingin, die mij niet alleen de gelegenheid

verschaften de dadapziekte op hun perceel nauwkeurig te bestu-

deeren, maar die tevens geen moeite en zorgen spaarden om mij

herhaaldelijk, zoowel vóór als na mijn bezoek, het benoodigde onder-

zoekingsmateraaal te verschaffen, zoodat dan ook het meest be-

langrijke deel hiervan van bedoeld erfpachtsperceel afkomstig is.

I. Uitwendige ziekteverschijnselex.

Omtrent de verschijnselen, die zieke en afstervende dadapboomen

vertoonen, kan, volgens mijne eigen waarnemingen en in verband

met hetgeen de ontvangen rapporten daaromtrent mededeelen, het

volgende vermeld worden :

'/. Takken en hhuieren.

De ziekteverschijnselen vertoonen zich het eerst aan de bladeren,

die, ook bij een lichten aanval, eene verkleuring ondergaan, daar zij

geel worden en veelal ook roode vlekken en roode nerven gaan

vertoonen ; ten slotte sterven zij en vallen af. Dit lot treft echter

volstrekt niet alle bladeren van een zelfden boom, maar slechts

een aantal hunner, en evenmin worden alle takken in gelijke mate

aangedaan. Zelfs zeer krachtige, flinke boomen hebben op deze

wijze van de ziekte te lijden, en het zijn dus niet slechts de zwakke

of ziekelijke exemplaren, die dat lot treft.

Is een boom slechts in geringe mate aangetast, zoo valt slechts

een betrekkelijk klein aantal bladeren af, terwijl hoogstens de

jonge uiteinden der takken afsterven; de overige bladeren blijven

groen en gezond, waardoor de boom in staat is zich weer van den

aanval te herstellen.

Een zoodanige boom is gemakkelijk en reeds op een afstand van

andere, die gezond gebleven zijn, te herkennen, omdat ^Qne niet

eene volle, gelijkmatig gevulde kroon bezit, maar men overal

aan of bij de uiteinden der takken de bladeren in groepen bijeen

vindt (waarschijnlijk ontstaan uit de vroeger rustende okselknoppen,

die zich ontwikkelden na het afsterven van den eindknop der

takken), terwijl ook de kroon nooit zoo gevuld is als bij een geheel

gezonden boom.

. Bij een heviger aanval der ziekte, of wanneer een boom, die

zich na een lichten aanval schijnbaar weer hersteld heeft, op-
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nieuw ziekte v^erschijnselen gaat vertoonen, is het aantal bladeren
dat afvalt grooter, en dientengevolge sterven ook de takken over
grootere lengte, soms tot aan den stam toe, af. Ook dan echter
tracht de boom zich nog te herstellen en ziet men uit den
vaak reeds dikken, stam een zeer groot aantal bladeren en jonge
takjes ontspruiten. Ik herinner mij in de gouvernements-tuinen
bij Kurangplasa (Kotta Malang) o.a. een schijnbaar geheel afge-
storven dadapboom gezien te hebben, die er uitzag, alsof zich om
diens stam eene slingerplant gewonden had, door wier bladeren de
stam voor een groot deel aan het oog onttrokken was. Bij nadere
bezichtiging bleek echter spoedig, dat van dezen boom alleen de
takken afgestorven waren, en dat de bladeren, die, naar ik eerst
meende, tot eene slingerplant behoorden, niet anders waren dan
bladeren, die zich uit zeer talrijke, rustende knoppen van uit den
stam ontwikkeld hadden.

Somtijds, doch niet veelvuldig, wordt een krachtige boom in nog
heviger mate aangetast, waarbij de gevolgen daarvan dan in de-
zelfde mate erger zijn. De Heer Hill vermeldt in zijn rapport,
dat hij waarnam, dat een geheel gezonde boom binnen den korten
tijd van tien of veertien dagen bladerloos werd en stierf.

Dergelijke gevallen schijnen echter tot de uitzonderingen te
behooren.

Heeft een boom eenmaal van de ziekte te lijden gehad, maar
zich weer zooveel mogelijk hersteld, dan staat hem toch altijd
en onvermijdelijk (bij den aanvang van den volgenden West-
moussonj een tweede aanval te wachten, om dan aan dezen, of ten
slotte aan een derden aanval te bezwijken.

Dit laatste geldt ten minste voor Ajer-dingin, waar de ziekte in
den hevigsten graad heerscht. Of echter ook in andere streken,
die minder erg van de ziekte te lijden hebben, elke eenmaal aan-
getaste boom ten slotte onherroepelijk aan die ziekte bezwijken moet,
is nog onbekend.

De Controleur van Batoe vermeldt omtrent de verschijnselen der
ziekte in zijn rapport het volgende:

„Het verschijnsel, waardoor de ziekte zich van verre kenbaar
maakt, is de ijlheid van het gebladerte in den kruin van den
aangetasten boom.

„Vele bladeren vielen reeds af, en de overige hangen slap en
ineengeschrompeld.
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.,Die kenteekenen hebbeu de zieke booraen echter gemeen met

andere, nog gezonde die gedurende den Oost-mousson door den

doorstaanden wind of aanhoudende uitdroging geteisterd worden,

zoodat in het droge jaargetijde niet zonder verder onderzoek de

door de ziekte aangetaste van de daarvan vrijgeblevene kunnen

worden ondevscheideu.

„Dat is echter niet meer het geval tijdens den West-mousson.

.,Spoedig na het invallen van de eerste regens zullen de ge-

zonde boomen weder in blad schieten, terwijl de zieke individuen

meestal voortgaan hunne bladeren te verliezen, of indien zij al

eens nieuwe bladeren maken, zijn deze klein van stuk.

.,De onderkenning is echter ook in den drogen tijd gemakkelijk,

indien de boomen reeds eenige maanden geleden geheel bladerloos

werden.

., Alsdan zal men bij den zieken boom aan den stam, vlak boven

den grond, bevinden dat de schors opgezet (somtijds reeds bruin

en vezelachtig) en vochtig is en gemakkelijk van hot hout kan

worden verwijderd.

.,Beziet men het hout, dan blijkt het droog te zijn en doorsneden

door donkere, roodbruine lengtestrepen ^).

„Zijn de bladeren daarentegen nog voor een gedeelte aan den

boom, dan is gedurende den Oost-mousson diens toestand niet te

bepalen dan na een onderzoek van de wortels."

Is een boom afgestorven, dan komt veelvuldig een zeer groot

aantal kleine boorkevers zich daarin nestelen en boort zich in den

stam in. Daar deze kevertjes echter nooit aangetroffen werden in

gezonde, of zelfs niet in pas door de ziekte aangetaste boomen,

staan zij daarmede blijkbaar in niet het minste verband.

h. Wortels.

Daar de verschijnselen, die de aangetaste dadapboom aan de boven-

aardsche deelen vertoont, zóó eigenaardig en duidelijk geacht wer-

den, werden deze veranderingen ook beschouwd in het nauwste ver-

band met de oorzaak der ziekte te staan, zoodat op den toestand

') Bast en liout zijn dus blijkbaai' dan geheel afgestorven: de over-

langsi-hc, roodhi-uine strepen worden veroofza.ikt. doordat de vaton van

het hout plaatselijk met eene aldus gekleurde, gomachtige stof gevuld

zijn. (J.)
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der wortels in het eerst weinig gelet werd. Om die reden zegt"

de Heer Hill in zijn aangehaald rapport dan ook niets omtrent den

toestand dier deelen.

De Heer Ottolander (1. c. blz. UU) echter vermeldt, dat van

boomen, die nog sledits enkele gele bladeren vertoonden, en Avaaraan

nog geen enkele tak goed dood was, „do uiteinden der wortels

reeds afgestorven waren. Deze wortels hadden dichter bij den

stam of bij den hoofdwortel nieuwe haarwortels gemaakt, die echter

in stede van eene heldere kleur, eene geelachtig-bruine tint hadden

en dus waarschijnlijk de kiemen der ziekte reeds in zich hadden

opgenomen. Die nieuwe wortels zijn de oorzaak, dat niet alle takken

dadelijk afsterven, ook dat sommige weer uitloopen. Al naar ge-

lang er nieuwe wortels worden gemaakt en weer ziek worden,

loopt de boom weer uit of wordt weer ziek."

Het rapport van den Controleur van Batoe bevat omtrent den

toestand der wortels van zieke boomen de volgende mededeelingen

:

., Bij een deel der bladverliezende, nl. de overigens gezonde,

boomen worden aan de worteldeelen geen bijzonderheden waarge-

nomen, terwijl bij de andere de wortels verschillende ziekte-ver-

schijnselen in meerdere of mindere mate vertoonen.

„Vooreerst de dikke worteldeelen, gelegen gedeeltelijk boven en

gedeeltelijk onder den grond.

„De dunne opperhuid schilfert gemakkelijk af, en de bast is week,-

vochtig en bruin gestreept.

„Het wortelhout vertoont bruine strepen i) en is verdroogd.

„Zoekt men de dunnere wortels op, dan worden daaraan dezelfde

kenteekenen van ontbinding gevonden , maar meer geprononceerd,

naarmate de uiteinden zijn genaderd.

„Ten slotte blijken de extremiteiten in eenen afrottenden toestand

te verkeeren.

„Over de geheele lengte der wortels mist men de haarwortels,

of indien zij hier en daar nog worden aangetroffen, zoo zijn zij

bruin en hol.

„Het zijn de boomen wier wortels even vermelde ziekte-verschijn-

^elen vertoonen , die na het invallen van den regentijd voortgaan

hunne bladeren te verliezen, zoodat naar mijne meening, als hoogst

') ()ok deze ziju, evenals die in den stam, het gevulg van het optreden

van een gomachtige massa in de vaten (J.).
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Traarschijnliik kan worden aauü:enomeu, dat het hooger bedoelde

vroegtijdig afsterven van dadapboomen aan eene wortelziekte moet

worden toegeschreven.""

Met deze beschrijvingen zijn mijne eigene waarnemingen ter

plaatse geheel in overeenstemming; ik zag dergelijke veranderingen

aan de \vortels der dadapboomen nl. zoowel op het perceel Ajer-

dingin , als in de door mij bezochte gouvernements-koffietuinen in

de afdeeling KraksaJin , als ook bij Soekapoera (district Tengger,

Residentie Probolinggo), tusschen Tosari en Poespa (district Teng-

ger , Residentie Pasoeroean), en in de districten Batoe, Kotta Malang

en Gondang-legi van de afdeeling Malang.

De verschijnselen, die men aan de wortels van aangetaste dadap-

boomen met het bloote oog opmerken kan, en welke des te duidelijker

en meer algemeen zijn, naarmate de boom meer van de ziekte te

lijden heeft, zijn volgens mijne eigene waarnemingen de volgende:

Jonge wortels zijn gewoonlijk met eene licht gele, teere opperhuid

bekleed; bij zieke boomen vindt men zulke wortels in den boven-

grond niet, of slechts in gering aantal.

In een iets ouder stadium der wortels wordt de opperhuid door

een licht bruin kurklaagje vervangen, hetgeen reeds geschied is als

de wortels slechts een paar millimeters dik zijn. Zulke wortels

werden wel aan de zieke boomen aangetroften en zelfs verre van

zeldzaam, maar zij vertoonden zeer veelvuldig duidelijke bewijzen

van ingetreden ziekelijke veranderingen. Waren deze maar weinig

in het oog vallend, dan zag men slechts, dat het houtweefsel, dat

in de gezonde dadap-wortels eene licht gele kleur heeft, eene donkere

tint aangenomen had en vochtig was, kenmerken waaruit blijkt, dat

het afgestorven was. Gaan dan de veranderingen nog verder voort,

dan sterft ook het schorsweefsel onder de kurkhuid af (de kurkhuid

zelve bestaat steeds uit doode cellen, zoowel bij gezonde dadapboomen

als bij alle andere planten) terwijl door plaatselijke verrotting van

het houtweefsel men in plaats van één raassiven houtcylinder een

bundel van naast elkander liggende, onderling nog min of meer

samenhangende draden of vezels, van ongeveer i/^ millimeter dikte

vindt. Niet zelden treft men zulke, en ook veel dikkere wortels

aan, welke uitsluitend bestaan uit de nog geheel ongeschonden kurk-

huid waar binnen, geheel vrij en bewegelijk, slechts het in zulke

losse draden opgeloste houtlichaam te vinden is.

Wanneer een niet door de ziekte aangetaste dadapwortel afsterft?
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treden deze verschijnselen in het geheel niet op, daar bij het lang-

zamerhand vergaan, de houteylinder steeds één geheel blijft vormen.

Zulke wortels, wier houtlichaam hetzij afgestorven, of reeds op de

beschrevene, eigenaardige wijze plaatselijk in ontbinding overgaat,

laten zich ook op het gevoel onmiddellijk van gezonde onderscheiden,

doordat ze eenigszins week zijn, en men ze tusschen de vingers

een weinig samendrukken kan.

Heeft men een dikken wortel met al zijne zij wortels uitgegraven,

zoo kan men, door de zij wortels tusschen de vingers te drukken,

niet alleen gemakkelijk uitmaken welke ziek en welke gezond

zijn, maar de dunnere, zieke wortels naar boven toe vervolgende,

kan men dan ook zonder moeite constateeren, tot hoever het af-

sterven van het hout voortgedrongen is.

Niet zelden nam ik waar dat, wanneer een afgestorven dunneren

zij wortel op een vrij dikken wortel eindigde, ook de laatste, juist

op de plaats waar de zij wortel ontsprong, eenigszins week was, als

bewijs, dat ook deze door de ziekte aangetast was. Dat deze weeke

plaats zich dikwijls niet ver ter weerszijden van de inplanting van

den zijwortel uitstrekt, bijv. ^/^ tot 1 cM., wijst er op, dat de

ziekte-oorzaak van uit den zijwortel in den dikkeren worteltak inge-

drongen, en zich van daar naar beide zijden een eindweegs voort-

geplant heeft. Meerdere malen zag ik zulke dikkere wortels, welke

over eene lengte van 2 dM. op een drietal plaatsen bij de aan-

hechting van zijwortels ziek waren, terwijl de tusschengelegen

gedeelten in het geheel niet week aanvoelden.

Het houtlichaam van dikkere wortels kan geheel dezelfde ont-

bindingsverschijnselen vertoonen als dat der dunnere, alleen bestaat

bij de eerste meer gelegenheid, dat de ziekte slechts plaatselijk den

houteylinder aantast. Eenige wortels van het door mij verzamelde

materiaal bijvoorbeeld, wier houtlichaara 2 cM. of meer dik is,

vertoonen in de buitenste lagen van den cylinder volstrekt geen

verandering, terwijl daarentegen in het centrum het hout op de

beschreven wijze uit losse draden bestaat.

Wederom andere wortels vertoonen een houtlichaara, dat zoowel

aan de buitenzijde als in het centrum geheel vast en normaal is»

terwijl daarentegen een ring, ter breedte van 1 a 2 mM. of meer,

tusschen deze in iets donker gekleurd en week, dus afgestorven is.

De abnormale verschijnselen, die aan de wortels van zieke en

afstervende dadap-boomen waargenomen worden, bestaan dus in

IV 28
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hoofdzaak in het afsterTen der jonge wortels eu iu het, dikwerf

plaatselijk, te gronde gaan van het hout der oudere wortels.

Daar het nu uitsluitend de jonge wortels zijn, die het water uit

den bodem opnemen en aan de takken en bladeren toevoeren,

terwijl ook «de leyende cellen van het wortel- (en stam-) hout eene

belangrijke rol in het leven der plant spelen, zoo is het gemak-

kelijk in te zien, dat ziekte-versidiijnselen zooals de beschrevene,

een kwijnen der plant, en bij eenigszins lievig optreden, haar dood

tengevolge moeten hebben.

Uit de aangehaalde waarnemingen mag dan ook het besluit ge-

trokken worden, dat de sterfte onder de dadapboomen aan eene

ziekte der wortels moet toegeschreven worden, die zich onder de

boven beschreven verschijnselen voordoet.

II. VoORKOllEiV EN VERSPREIDING DEK ZIEKTE.

De eerste berichten omtrent het optreden der ziekte zijn afkom-

stig van den Heer Hill, in de onmiddellijke nabijheid van wiens

perceel Ajer-diugin de ziekte zich het eerst vertoonde.

In het aangehaalde rapport van den Heer Hill wordt reeds met

een enkel woord daarvan melding gemaakt.

Aan de mondelinge inlichtingen, w^elke ik daaromtrent ontving,

ontleen ik het volgende:

Het perceel Ajer-dingin, afdeeling Kraksaan , district Gading,

heeft eene oppervlakte van 503 bouws, is gelegen aan de buiten-

gewoon vruchtbare N.-helling van het Jang-gebergte, op eene hoogte

van ongeveer 2800 voet. De ontginning, nl. het kappen van het

oerwoud, dat zich nu nog boven Ajer-dingin tot aan den top van

het Jang-gebergte (10.000 voet) uitstrekt, werd omstreeks 1876

begonnen, en het terrein beplant met Java-koffie, terwijl als scha-

duwboom uitsluitend dadap gebruikt werd. Vóór 1891 waren er

4 soorten dadap aangeplant, die op het perceel de namen dragen

van : dadap serep, tandoe, mirijaq en hoeny oïgeyany. In het begin

18JJ1 werd eene vijfde soort, de dadap Solo, er bij geplant, omdat

al de vier genoemde soorten door de ziekte waren aangetast.

De dadapziekte vertoonde zich het eerst in het jaar 188fi, toen

bij de paggerkoffie (paggerans of pekarangans) in de kampong Ber-

mie, staande tusschen het woonhuis en erfpachtsperceel (onderling

op een afstand van ongeveer '/.^ paal gelegen) eenige doode dadap-

boomen opgemerkt werden. Daar men toen slechts aan op zich
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zelf staande ziektegevallen dacht, werd er evenwel verder Aveiuig acht

op geslagen.

In het volgend jaar (1887) breidde de ziekte zich echter uit, en werd

iu dat jaar voor het eerst geconstateerd op het perceel zelf, in de na-

bijheid van de zuidelijke pelmolen (behoorende tot, en staande op

het perceel). Gaandeweg nam ook (Uiar de ziekte steeds in om-

vang toe, hoewel in het eerst zóó langzaam, dat zij den admini-

strateur geen de minste vrees inboezemde ; eerst toon gedurende

de vochtigere jaren 1889 en 1890 de ziekte zich snel begon

uit te breiden, werd men op het gevaar opmerkzaam. Zóó snel

ging die uitbreiding toen, dat op het einde van 1889 in het

midden van het perceel reeds alle dadapboomen dood waren, en

de koffie daar dus geheel zonder schaduw stond.

Steeds verder greep nu gedurende 1890 en 1891 de ziekte om zich

heen, en tijdens mijn bezoek aan Ajer-dingin, in Juli 1892 , waren er

van het geheele perceel nog maar twee gedeelten overgebleven (één

aan de noordzijde, groot 13 bouw, en één aan de zuidzijde, groot

15 bouw) waar de dadap vrij goed in blad stond ; op het geheele

overige deel, dat dus eene uitgestrektheid had van 475 bouw, was

alle dadap bladerloos en dood, zoodat van een afstand gezien Ajer-

dingin geheel den aanblik van een winterlandschap aanbood.

Op het zuidelijke deel van het perceel, groot ongeveer 100 bouw,

stond 9 maanden vóór mijn bezoek (dus in October 1891) de dadap

nog vol in blad, maar was tijdens mijn verblijf aldaar reeds geheel

dood, met uitzondering slechts van de aangehaalde 15 bouw, waar

ten minste nog eenige schaduw wa*. Vooral in het 2*^ kwartaal

van 1892 had de uitbreiding der ziekte zeer snel plaats gehad.

Terwijl op Ajer-dingin zich de ziekte zoo snel uitbreidde, greep

zij ook verder om zich heen en tastte ook de gouvernements-

tuinen der afdeeling Gading aan en wel vooral de prachtige tuinen

die mede op de hellingen van het Jang-gebergte gelegen zijn.

De koffie-kwartaalverslagen van den Controleur van Gading

vermelden omtrent het optreden en de uitbreiding dier ziekte in

de gouvernements-tuinen het volgende

:

1« kwartaal 1890.

„Op het erfpachts perceel Ajer-dingin vertoont zich eene ziekte

in den dadap, die zich openbaart door het geheel bladerloos woorden

van de booraen. In de gouvernements-tuinen werd die ziekte

evenwel nog niet opgemerkt."
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1' kwartaal 1890.

^De ziekte iii den dadap, die zich op het erfpachtsperceel Ajer-

dingin het eerst vertoonde, heeft zich over de gouvernements-

aanplantingen verspreid.''

3« kwartaal 1890.

.,0p het perceel Ajer-dingiu sterft de oudere dadap tengevolge

van eene tot nog toe onverklaarbare ziekte geheel uit, welke ziekte

zich reeds uitbreidde tot de, in den omtrek van dat perceel gelegen,

tuinen Bennie en Tambelang."

In het 4<= kwartaal 1890 wordt over de dadapziekte gezwegen.

1- kwartaal 1891.

.,De dadap wordt algemeen als schaduwboom gebruikt, maar

voldoet niet overal even goed.

„In de nieuw aan te leggen tuinen om het erfpachtsperceel

Ajer-diugin zullen dit jaar senyun {Albizzia stiijuluta) en Alhizzia

Mo/ifccana geplant worden.

.,De ziekte der dadapboomeu breidt zich hoe langer hoe meer

uit en tast vooral de oude boomen aan. Deze sterven geheel uit,

vallen om, en slepen in hun val menigen ouden koffieboom mede."

2^ kwartaal 1891.

.,De ziekte in de dadapboomen breidt zich op onrustbarende

wijze uit.

„Vele oude tuinen in Kroetjil zijn thans geheel zonder schaduw,

en menige mooie koffieboom is vernield door het omvallen van

den dadap.

„De ziekte breidt zich meer en meer naar Pandanlaras uit."

3" kwartaal 1891.

,,De dada])ziekte breidt zich gestadig uit, zoowel in zuidelijke

als in noordelijke richting van het perceel Ajer-dingin.

.,In de nabijheid der koffiekweekbedden zijn kleine pepinières

aangelegd met senyon- en .l/^/^^^'a-zaad."

4" kwartaal 1891.

.,De ziekte in de dadapbootnon breidt zich nog voortdurend uit,

en wel met zulk eene snelheid, dat in tuinen, die kort geleden nog

volop schaduw hadden, thans alle dadapl)0omon gestorven zijn."

ie kwartaal 1892.

„Over het voorkomen der dadapziekte, die langzaam voortschrijdt,

wordt bij een afzonderlijken staat, hieraan annex, melding gemaakt,

met een schetskaartje der plantsoenen."
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De gegevens in den gemelden staat verzameld kunnen als volgt

saamgevat worden

:

Van de 24 gouvernements-koffietuinen, liggende op de helling

van het Jang-gebergte, (zoowel op gereserveerde als op niet gere-

serveerde terreinen waren er

:

10 waarin toen nog ^een dadapziekte geconstateerd was,

5 (waaronder de reeds aangehaalde tuin Ronui) met verspreide

ziekelijke hoornen,

8 (waaronder de tuin Tambelang) met eenige doode en een

aantal ziekelijke hoornen, en

1 waar alle dadaphoomen dood waren, dus evenals op Ajer-dingin

(nl. de tuin Kroetjil, in de nabijheid van Pandanlaras).

(Van uit Ajer-dingin, dat op ongeveer S'/j paal van Fvroetjil

gelegen is, kon men aan de grijze tint, die de tuin Kroetjil ver-

toonde, duidelijk zien, dat daar alle dadap dood was.)

De tuinen, waarin toen reeds meerdere doode hoomen voorkwa-

men, liggen voor een groot deel in de onmiddellijke nabijheid van

Ajer-dingin.

De volgende kwartaalverslagen melden omtrent den voortgang

der ziekte het volgende

:

2e kwartaal 1892.

„Met uitzondering van den tuin Soembertapoeng '), waar de

dadapziekte ook den jongen aanplant van 1885 en 1886 heeft aan-

getast en voortwoekert, is deze kwaal elders stationnair ge-

bleven."

.
3» kwartaal 1892.

„Uitbreiding der dadapziekte gedurende dit kwartaal werd niet

waargenomen ; wel stierven vele reeds aangetaste hoornen ge-

heel af."

Het was gedurende dit kwartaal, dat de afdeeling Kraksaan door

mij bezocht werd.

4« kwartaal 1892.

„De dadapziekte, die geruimen tijd stationnair is gebleven, heeft

gedurende het laatst van Xovember en in de maand December we-

derom kolossale verwoestingen aangericht in de zoo vruchtbare

tuinen Bermi en Tambelang, ten Zuid-Westen van het koffieperceel

'), Deze tuin ligt vrij dicht bij Ajer-dingin : in den staat, bij het vorige

kwartaalverslag behoorende, werd omtrent dezen tuin gemeld, dat er

reeds eenige doode boomen voorkwamen.
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Ajer-dingiii, met dat gevolo: dat deze thans gelijken op winterland-

schappen M."

1« Kwartaal 1893.

„De verwoestingen der dadapboomen in de tuinen Tambelang en

Bermi in dezen West-mousson aangericht, hebben zich niet oyer

de andere tuinen verder uitgebreid, doch bepaalde deze ziekte

zich slechts tot de andere nog niet aangetaste hoornen van boven-

vermelde tuinen."

Uit deze aangehaalde verslagen blijkt dus, dat de ziekte zich nog

steeds uitbreidt over de dadapboomen, die in het district Gading

op de hellingen van het Jang-gebergte in de gouvernements-tuinen

aangeplant zijn. Over het algemeen is het het erfpachtsperceel

Ajer-dingin en diens omgeving, van waaruit de ziekte zich verbreidt.

Haar voortgang heeft vooral plaats in, of kort na den West-

mousson, en schijnt dus in hooge mate onder den invloed te staan

van de vochtigheid van den bodem, een feit, dat geheel overeenkomt

met de veel snellere uitbreiding der ziekte, die in de vochtige

jaren 1889 en 1890 waargenomen werd.

Ook in de gouvernements-koffietuinen welke, mede tot het dis-

trict Gading behoorende, op de veel minder vruchtbare helling

van den Lemonggan -) gelegen zijn, is de dadapziekte opgetreden

en werd aldaar ook door mij geconstateerd in den tuin Angin-Angin.

In het 1« kwartaalverslag van 1892, in den daarbij behooren-

den staat, worden deze tuinen voor het eerst vermeld in verband

met de heerschende dadapziekte.

Slechts in twee der tuinen kwamen toen ziekelijke boomen

') Gedurende mijn verblijf in het district Gading bezocht ik ook

de/e beide tuinen, waar toen over liet algemeen de dadap zeer goed

.sturid, en de schaduw niets te wensehen overliet.

•) Dat deze hellingen minder vruchtbaar genoemd worden dan die

van het .lang-gebergte, geschiedt niet alleen naar aanleiding van de resul-

taten, die de cultuur opgeleverd heeft, maar vooral naar de waarneming,

die ieder met een oogopslag maken kan, wanneer men op een punt staat,

vanwaar men de hellingen van .lang en Lemonggan gelijktijdig overzien

kan. De eerste vertoonen zich dan in haar geheel frisch groen en met

een weelderigen plantengroei bedekt, terwijl daarentegen van den Lemong-

gan zich de laagste, zeer breede gordel voordoet als een aaneengeschakeld,

als gewoonlijk vaal geel, alanji-alang veld, waartusschen hier en daar

slechts een enkel, vrij .schraal ontwikkeld boompje zichtbaar wordt.
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voor, maar in tien tuin Pekalongan was de dadap reeds voor do helft,

en in Anj^in-Angin reeds voor een vierde gedeelte afgestorven.

In het 2^ kwartaalverslag van het jaar 1892 wordt van deze

tuinen gemeld, dat gedurende dat kwartaal de ziekte in den tuin

Angin-Angin zioh nok nvor don jongon aanplant van 1885 en 188fi

uitbreidde.

Intusschen staat de gezonde dadap in deze tuinen ook volstrekt

niet zoo goed als in die in de nabijheid van Ajer-dingin, terwijl

ook de koffie daar minder flink groeit. Behalve aan de geringere

vruchtbaarheid van den bodem, schrijven de inlanders dit toe aan

de asch, welke door den nog steeds werkenden Lemonggan uitge-

worpen wordt en oj) de plantsoenen valt.

In de Residentie Probolinggo Averd de dadap-ziekte, behalve in

het zooeven besproken district Gading, ook nog waargenomen in

het district Tengger (Soekapoera).

Aldaar was de ziekte tijdens mijn bezoek eerst sedert korten

tijd waargenomen.

De kofïie-kwartaal verslagen van dat district over het jaar 1891

en vroeger vermelden omtrent dadap-ziekten niet anders dan het

voorkomen van den l)oorder. die echter weinig schade scheen aan

te brengen.

Eerst het 1" kwartaal van 1892 vermeldt dat door den Heer S.

van Hamel, Controleur voor de kofïiecultuur, eene dadap-ziekte, gelijk

aan die in het Kraksajinsche, werd geconstateerd in de monosoeko-

tuinen tusschen Soekapoera en Ngadisari, op eene hoogte van + 5000

voet, waar uitsluitend de dadap als schaduwboom fungeert.

In het 2« kwartaalverslag over 1892 vindt men in hoofdzaak

het volgende

:

„De dadapziekte neemt toe doch heeft schijnbaar haar crisis

bereikt '). In de middenstreek (tusschen de 2500 en .3500 a 4000

voet) zijn verscheidene boomen aan de ziekte gestorven. De aangetaste

boomen, die den aanval doorstonden, hebben zich weer hersteld.

„In de hoogere streken, boven .3500 a 4000 voet, zijn nagenoeg

alle boomen aangetast, doch bijna geen enkele is er aan gestorven.

„In de lagere streken, beneden 2500 voet, komt de ziekte niet

voor.

') Oük in het district Gading komt de ziekte gt-woonlijk in den Üost-

moussou tot staan. (J),
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„In het algemeen breidt de ziekte zich niet of niet merk-

baar uit."

In rerbaud met het hier gemelde, deelde de Controleur mij mede,

dat hij meende, dat men als het ware drie hoogtegordels kon onder-

scheiden in verband met het voorkomen en de gevolgen der dadap-

ziekte. Deze drie gordels zouden de volgende zijn

:

1^. tot 2500', alwaar de dadap-ziekte niet voorkomt; (de koffie-

cultuur begint bij Soekapoera ongeveer op een hoogte van 1600');

2^ van 2500' tot 3500' a 4000' zeer vele boomen worden

aangetast, waarvan verscheidene sterven, doch do overige zich

herstellen, en

3«. van 3500' k 4000' tot 6000' waar alle dadapboomen aan-

getast worden maar zich alle weer herstellen.

Daar de dadap-ziekte eerst een half jaar vóór mijn bezoek te

Soekapoera aldaar geconstateerd was, moet de latere ondervinding

natuurlijk nog leeren, in hoeverre dit verband tusschen de ver-

woestingen dor dadap-ziekte en de hoogte van zijn cultuur blijft

bestaan.

Intusschen achtte ik het zeer wenschelijk hier deze meening van

den Controleur van Soekapoera te vermelden, in de hoop, dat ook

anderen hunne aandacht daaraan mogen wijden en aan de erva-

ring toetsen.

In de volgende kwartaalverslagen vindt men omtrent het district

Tengger (Probolinggo) het volgende aangegeven:

3» Kwartaal 1892.

„De dadapziekte scheen tegen het einde van het vorige en het

begin van dit kwartaal haar keerpunt bereikt te hebben, doch

heeft zich sedert weer verbreid, voornamelijk in de streek gelegen

tusschen 2500' en 4000' hoogte, waar zij juist den dood van de

meeste der aangetaste boomen tengevolge heeft.

.,Die dadapziekte komt in hare uiterlijke verschijnselen overeen

met die, welke in Gading en Malang heerscht."

4* Kwartaal 1892.

.,Ook do dadap-ziekte schjjnt weder haar keerpunt bereikt te

hebben, daar zij in den laatsten tijd geene slachtoffers meer ge-

maakt heeft".

ie Kwartaal 1893.

„De dadap-ziekte heeft zich weer voorgedaan, doch in nog on-

beduidende mate".
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De tij il van mijn bezoek aan Soekapoera (in hot midden van

den Oost-mousson ) was weinig gunstig om mij een overzicht te ver-

schaffen omtrent de hevigheid waarop de dadap-ziekte heerschte,

daar alle aangetaste boomen, die nog leefden, zich wederom hersteld

hadden. Dat tusschen Soekapoera (2500') en Xgadisari (5500'),

waar de weg herhaaldelijk tusschen zeer tiitgestrekte koffietuinon

voert, vele boomen een aanval der ziekte doorstaan hadden, was

echter zeer goed waar te nemen , maar het aantal doode boomen

was betrekkelijk zeer gering.

In de onmiddellijke nabijheid van Soekapoera kwamen echter

eenige doode en afstervende boomen voor; het materiaal dat ik

van deze verzamelde , vertoonde wederom dezelfde karakteristieke

kenmerken als dat van Ajer-dingin en elders, zoodat men ook hier

zonder twijfel met dezelfde ziekte te doen heeft.

Erfpaehts-pèrceelen vindt men in de afdeeling Probolinggo (waar-

toe dit district Tengger behoort) niet.

Langs de hellingen van het Tengger-gebergte, aan de andere

zijde van Soekapoera , dus in de Residentie Pasoeroean, loopt de

weg van Tosari naar Poespa eveneens door een gordel van gou-

vernements-koffietuinen, die zich uitstrekt van eene hoogte van

ongeveer 2300' tot 6000'.

In de dadapboomen, aldaar aanwezig, wai-en tijdens mijn bezoek

ook de gevolgen eener ziekte zichtbaar; vooral in de nabijheid

van Poespa, dus in de lagere gedeelten, waren vele boomen aan-

getast geweest, maar hadden zich nagenoeg alle weer hersteld.

Voor dit district zal echter de dadap-ziekte niet van zóó groote

beteekenis zijn, als dit in andere het geval kan zijn, daar de

gouvernements-tuinen (uitsluitend monosoeko-tuinen) voor het

grootste deel aangelegd zijn in half gekapt oerwoud. Bij den aanleg

dezer tuinen werden dus slechts zooveel boomen geveld als noodig

was om de koffie te planten, terwijl de overige woudboomen

bleven staan om als schaduwboomen dienst te doen. Slechts hier

en daar, waar plaatselijk gebrek aan schaduw was, werd dadap

aangeplant te midden dier overblijvende boomen.

Erfpachts-perceelen komen ook in dit district niet voor.
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In de koffie-kwartaal-verslagen vóór het 3^ kwartaal 1892 komt

niets voor omtrent de dadapziekte, daar deze aldaar eerst in dat

kwartaal, gedurende mijn verblijf, geconstateerd werd. De Controleur

deelde mij echter mede, dat het afsterven van den dadap voordien

wel werd waargenomen, maar dat het voor eene gewone ziekte

gehouden werd, aan de gevolgen waarvan af en toe, maar zeer

langzaam, de dadap stierf.

3e Kwartaal 1892.

„De tusschen vele andere soorten van woudboomen in de mono-

soeko-tuinen voorkomende dadap schijnt minder van de ziekte te

lijden dan die, welke op de open tegals, op eene hoogte van 3500'

tot 4500' wordt aangetroft'en. Op de nog hooger gelegen tegals

doen de hoornen zich over het algemeen gezond voor.

„De ergst aangetaste boomen sterven af. Daar evenwel in dezen

tijd van het jaar de meeste dadapboomen gewoonlijk hun bladeren

verliezen, zal nog eenigen tjjd moeten worden gewacht om de

gevolgen der ziekte met meer juistheid te kunnen constateeren."

4e Kwartaal 1892.

„De meeste dadapboomen tusschen de 4 en 5000', die door de

ziekte waren aangetast, zijn gestorven; beneden 4000' in de koffie-

tuinen, bleven de meeste gespaard, evenzoo boven 5 en 6000'."

1" Kwartaal 1893.

„In het Oostelijk deel van het district valt weinig van de dadap-

ziekte te bespeuren. Meer evenwel in liet midden en Westelijk

gedeelte, het hevigst boven de 3000', waar bijna alle aangetaste

boomen stierven.

„Boven de 5000' woedde de ziekte 't minst."

2" Kwartaal 1893.

„De ziekte bleef voortwoeden in 't midden- en Westelijk doel van

dit district, 't hevigst op de tegalvelden van 4 tot 5000'. Boven

5000' en beneden 4000' minder. In de monosoeko-tuinen van 2 tot

4000' komt ze ook voor, maar valt daar moeilijker te constateeren,

daar do dadap hier in voel geringer aantal, en verspreid tusschen

andere wildhoutsoorten voorkomt.

„De bladeren verschrompelen on vallen af, do wortels blijken,

Itij uitgraving, geheel verrot te zijn.

„De moeste boomen, zoowel die in 't vorige, als welke in dit

kwartaal ziek werden, zijn gestorven."
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In de Residentie Pasoeroean werd de dadap-ziekte bovendien nog

in verschillende districten van de afdeeling Malang geconstateerd

en w el in : Kotta Malang, Batoe en Ngantang, in Toeren en Gondang-

legi en in Senggoro (Kepandjen).

Tot het district Kotta Malang behooren uitgebreide gouverne-

meuts-koffietuinen, gelegen op de Z.-0-. helling van den Ardjoeno en

op de 0-. helling van den Kawi.

In dit district werd reeds in den loop van het jaar 1890 eene

ziekte van den dadap waargenomen, die wel is waar eene blad-

ziekte genoemd werd, maar wier eigenlijke oorzaak onbekend was
en wel mag geacht worden de hier besprokene te zijn, vooral omdat
in de kwartaalverslagen van af het 3» kwartaal 1890 voortdurend

over die ziekte gesproken wordt, en eene andere van belang aldaar

niet in den dadap voorkomt.
3e Kwartaal 1890.

„Bladziekte van den dadap kwam op vele plaatsen op het Ar-

djoeno-gebergte voor. Door eenige malsche regens waren echter

de boomen zich weer geheel aan 't herstellen."

4« Kwartaal 1890.

„Bij dadap komt in sommige tuinen van KarangplasR nog vrij

veel bladziekte voor."

ie Kwartaal 1891.

„Vooral jonge dadapstekken hadden herhaaldelijk van bladziekte

te lijden, waardoor vele exemplaren stierven. De oorzaken daarvan

konden mij niet worden opgegeven.

"

2e Kwartaal 1891.

„Nog steeds hebben vele der dadap-plantsoenen op het Ardjoeno-

gebergte zwaar van bladziekte te lijden, waardoor ze een geheel

kaal voorkomen hebben."

3e Kwartaal 1891.

„Dadap had zeer veel van gebrek aan regen te lijden en was

op vele plekken vrij bladerloos.
"

4e Kwartaal 1891.

„De toestand der schaduwboomen op het Ardjoeno-gebergte

(speciaal Karangplasa) is meerendeels hoogst ongunstig.

„Werd reeds geruimen tijd geleden gerapporteerd dat de dadap-

boomen aldaar veel van bladziekte hadden te lijden, zoo werd
daarop niet in 't bijzonder gelet, daar men het aan rupsen en

andere insecten toeschreef, te meer daar de boomen zich weer vrij
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goeA herstelden. Bjj 't intreden der regens echter in December jl.,

trad plotseling die ziekte weer zóó hevig op, dat geheele aanplan-

tiugen van 1-, 2-, 3- en meerjarigen dadap totaal uitstierven of

aan 't uitsterven zijn."

ie Kwartaal 1892.

„De ziekte van den dadap in de oude tuinen bleef vrij wel

station nair.

„Wat aangetast was sterft,- zoodat geheele tuinen kaal staan.

„Werden tot dusverre alleen jongere aanplantingen aangetast,

thans vertoonden ook twee tuinen van Karangplasa (Ngidjo en

Ngepeh), aanplant '86/87 sporen der ziekte.

„Tot dusverre bleven alle andere terreinen van deze ziekte ver-

schoond."

2" kwartaal 1892.

Over dit kwartaal werd geen verslag ingediend.

3« Kwartaal 1892.

Omstreeks het midden van dit kwartaal de tuinen bij Karang-

plasa bezoekende, kon duidelijk geconstateerd worden, dat yele

dadapboonien een ziekteaanval doorstaan hadden, daar de uiteinden

der takken meer of minder ver afgestorven waren. Slechts bij enkele

exemplaren waren deze tot den stam toe dood. De overblijvende

nog levende takken der aangetaste hoornen hadden overal uit

nieuwe knoppen jonge bladeren gemaakt, iets kleiner dan de

normale, zoodat zij bezig waren zich te herstellen.

Het verslag omtrent den stand der ziekte gedurende dit kwartaal

vermeldt

:

„De ziekte in den dadap is tot staan gekomen ; de groote meerder-

heid der aangetaste boomen herstelt zich. De toegebrachte

schade is dan ook niet zoo groot als aanvankelijk wel gemeend

werd. .SV«//o;<-zaad werd o]) kweekbedden uitgezaaid; de plantjes

zijn bestemd om in de door de dadapziekte aangetaste tuinen

te worden geplant. De daihip zal echter eveneens worden in-

geboet."

i- Kwartaal 1892.

„De ziekte in den dadap is geweken. Zij was trouwens niet zoo

onrustbarend, als de eerste rapporten deden verwachten."

In het 1» kwartaal 1893 wordt over de ziekte in het geheel

niet meer gesproken, zoodat deze blijkbaar als daar ter plaatse geweken

wordt beschouwd. Intusschen is het niet onwaarschijnlijk, dat zij
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over eenigen tijd aldaar voor eene tweede maal van zich zal doen

hooren, zoodat het wcnschelijk is aan hot al of niet voorkomen

der ziekte steeds de aandacht te blijven wijden.

Omtrent den stand van den dadap op het zestal erfpachts-

perceelen, op die deelen dor hellingen van Kawi en Ardjoeno, welke

tot dat district behooron, gelegen, wordt in geen der verslagen

mededeeling gedaan.

Van veel meer gewicht dan in het zooeven besproken district

Kotta Malang, bleek de dadapziekte te zijn voor het district Batoe

en Ngantang.

Wat hier omtrent de uitbreiding dier ziekte te melden valt,

moet wederom nagenoeg uitsluitend aan officieele verslagen ont-

leend worden, eerstens omdat de tijd van het jaar, waarin ik het

district Batoe bezocht, weinig gunstig was om zelf een oordeel

te vellen omtrent den omvang, die de ziekte aangenomen had, daar

ook hier weder de boomen zich overal van den aanval hersteld hadden,

maar bovendien zijn de tot dit district behoorende tuinen, die op

een gedeelte der hellingen van Kawi, Ardjoeno en Andjasmara

liggen, zóó uitgestrekt, dat daartoe een" langer verblijf, dan moge-

lijk, noodzakelijk geweest was.

Aan het reeds aangehaalde, zeer zakelijke, rapport van den Con-

troleur van Batoe en aan de koffie-kwartaalverslagen ontleen ik

de hier volgende gegevens.

Omtrent eene dadapziekte, waargenomen in de gouvernements-

tuinen worden geen berichten aangetroffen in de koffie-kwartaal-

verslagen van de jaren vóór 1891, hoewel er reeds in die van

1887 en 1888 op gewezen wordt, dat de dadap in de hoogere berg-

streken niet al te best slaagt en aldaar slechts een zeer korten

levensduur heeft, zoodat zelfs in het 2^ kwartaal 1888 tusschen

den aanplant der laatste jaren wildhoutsoorten geplant werden „om-

dat de koffie de dadap overleeft ".

Naar aanleiding van deze berichten zegt de schrijver van het

aangehaalde verslag :

„Deze rapporteur zwijgt in zijne latere verslagen over den korten

levensduur van dadap, maar heeft dien in zijn aangehaald rapport

niet toegeschreven aan het klimaat.

„Ook ondergeteekende verzoekt de vrijheid om van de meening,

als zoude op de hooge terreinen van de afdeeling Batoe de dadap

geen hoogen ouderdom bereiken, af te wijken, daar op die plaatsen
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talrijke gezonde dadapbooineu wüi-dcii aaugetroffeii, wier afmetingen

van een afgelegd lang leven getuigen.

^Xaar mijne meening moet het vroegtijdig afsterven van dadap

op enkele van de Ardjoeno-, Andjasmara- en Kawi-terreinen (waar-

schijnlijk dezelfde als die welke door den rapporteur van 1887

werden bedoeld) worden toegeschreven aan eene wortelziekte.

"

In het koffie-kwartaalverslag over het P kwartaal van 1891,

opgemaakt door den schrijver van het aangehaalde rapport, welk

kwartaalverslag ook aldaar aangehaald is, vindt men o. a. het

volgende

:

,, Opvallend is eene steeds toenemende ziekte onder de dadap-

boomen, waardoor deze niet zoo oud worden als de koffieboomen,

hetgeen weer tot gevolg heeft, dat de laatste eerder afsterven,

dan zij bij normale omstandigheden zouden hebbeu gedaan. Zoo

zijn reeds aanzienlijke monosoeko-tuinen op de hellingen van het

Ardjoeno-gebergte verloren gegaan," en verder

:

„Doch niet alléén op de Ardjoeno-, maar ook op de AndjasmarS,-

en Kawi-gebergten komt bedoelde ziekte voor.

"

Het 2® kwartaalverslag over 1891 meldt:

„dat de ziekte onder de schaduw-boomen in de tuinen op de

Ardjoeno-, Andjasmara- en Kawi-gebergten voortwoekert."

In het 3« kwartaal 1891 werd door den Controleur een onderzoek

ingesteld naar de oorzaken en verschijnselen der dadapziekte, en

de resultaten daarvan zijn de in het hier aangehaalde, uitvoerige

rapport vervatte mededeelingen.

In het 4« kwartaal 1891 wordt omtrent de verdere uitbreiding

der ziekte gemeld

:

„ ongerekend de uitgestrekte tuinen , wier koftie-plant-

soenen reeds geheel zijn uitgestorven door gebrek aan schaduw, de

dadap-boomen aan het afsterven zijji op eene oppervlakte van 325

bouws op het Ardjoeno-, en van 100 bouws op het AndjasniRrR-

gebergte.

„Naar eene benaderde tolling zijn op die uitgestrcktheden respec-

tievelijk 13000 en 1900 doode, en 25500 en 2600 nog levende

boomen aangetroffen.

„De uitgestrektheid, waarover de ziekte in die mate heerscht,

dat tot nu toe geene boomen afstierven, is niet op te geven.

„Waarschijnlijk omvat zij alle tuinen op de Ardjoeno-, en de meeste

op de Kawi- en AndjasmSrS-gebergten.

"
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(• Kwartaal 1802.

„Do (liidapzicikte o|)cnbaar(le /idi duiilclijk tijdens tiet verslag-

kwartaal op de terreinen Bokonj^ en Gondongan , zoowel in de

monosoeko- als in de gouvcrnements-jongere-aauplantingen.

„Ook in tic Andjasmara-monosoeko-tuinen onder Ngantang, gren-

zende aan die onder Penauggoengan, werden vele dadapbooraen

bladerloos.

"

2e Kwartaal 1892.

„De ziekte in de dadapboomen heeft zich gedurende het verslag-

kwartaal weinig uitgebreid."

3e Kwartaal 1892.

„Met het oog op de omstandigheid dat in dit seizoen de dadap altijd

min of meer zijne bladeren verliest, kan niet worden uitgemaakt

of de dadapziekte tijdens het verslag-kwartaal is toegenomen "

4e Kwartaal 1892.

„Met het invallen der regens heeft de dadapziekte weder het

hoofd opgestoken, doch niet in die mate als in den vorigen West-

mousson.

ie Kwartaal 1893.

„De dadapboomen op het terrein Poetoh-gedé (Ardjoeno), die

verleden jaar hunne bladeren verloren, zijn thans geheel afgestor-

ven, w^aarduor weder groote uitgestrektheden prachtige koffietuinen

in den aanstaanden Oost-mousson zullen afsterven.

„In de omliggende tuinen, alwaar te voren de dadapziekte geen

offers eischte , heerscht zij nu in erge mate, maar de toename van haar

gebied is niet zoo groot als in het verleden jaar.

„Nog minder is die in de Kawi-tuinen van het district Penauggoe-

ngan, alwaar vele ziek gedachte boomen hunne bladeren terug-

kregen, al is het, dat die bladeren ziekelijk klein blijven.

„De ziekte nam daarentegen toe in de Andjasmara- en Kawi-

tuinen van het district Ngantang, alwaar zij verleden jaar bijna

niet voorkwam, ten minste voor zooverre daarover kan worden ge-

oordeeld. "

Gedurende mijn verblijf in het Malangsche, bezocht ik ook een

paar der gouvernements-tuinen gelegen op het Kawi-gebergte in

de omstreken van Batoe.

De beide zuidelijke districten der afdeeling Malang: Senggoro

(Kepandjen) en Toereu (met Goudang-legi) bevatten als koffieprodu-
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ceerende torreiuen: ile Z.-O.-helling van dcu Kawi, het Zuider-

Gebergte, beueveus de westelijke helling van den Smeroe.

Gouveruements-tuinen vindt men aldaar slechts op den Kawi en

op den Smeroe, terwijl het Zuider-Gebergte voor de particuliere

koffiecultuur in hooge mate belangrijk is, omdat men daar niet

minder dan e.n 100-tal erfpaehts-perceelen aantreft, waarop koffie

als uitsluitend, of althans al hoofdproduct gekweekt wordt.

Omtrent het voorkomen der dadapziekte in de gouvernements-

tuinen in de genoemde districten, vind ik in de kwartaalverslagen

niets vermeld, maar zij vertoonde zich aldaar wel op het Zuider-

Gebergte, dus op de erfpaehts-perceelen.

Het verslag van Senggoro over het 4e kwartaal 1892 meldt

niets omtrent de ziekte, maar in dat over het 1® kwartaal 1893

vindt men

:

„In de gouvernemeiics-tuinen en in de vrijwillige plantsoenen

is geen dadap-ziekte geconstateerd.

„Op het erfpachtsperceel (op het Zuid er-Gebergte) zijn

de dadapboomen alleen in de oudere, 7 tot 1 1-jarige, tuinen door

dezelfde ziekte aangetast geweest als beschreven is op pag. 96-104

in de 2-^ aflevering, S*" jaargang van Teysmannia. Van 6000 zieke

exemplaren zijn er 2500 te niet gegaan; sedert heeft de ziekte zich

niet herhaald".

De verslagen van den Controleur van Toeren melden het volgende

:

1« Kwartaal 1892.

„De dadapziekte, waarover in het vorige kwartaalverslag ^) reeds

een er ander werd medegedeeld, kwam nog steeds, en wel voorna-

melijk in de tuinen van het Zuider-Gebergte voor. De ziekte breidde

zich uit over verschillende terreinen, waar ze te voren nog niet

was opgemerkt."

„In enkele Sraeroe-tuinen kwam de ziekte ook wel voor, doch

meer sporadisch en lang niet in zoo hevige mate als op de terreinen

van het Zuider-Gebergte."

2e Kwartaal 1892.

„De dadapziekte komt in de aanj)lantiugon op het Zuider-Gebergte

nog steeds voor, gelukkig evenwel niet in die mate als in het

vorige jaar,"

') Van dit verslag was bij iiot arilnikkcii het afschrift nog niet

ontvangen, zoodat het hier niet ingelascht kun worden.
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3e Kwartaal 1892.

„De (ladapziekto is tot staan gekomen ; nieuwe gevallen kwamen

bijna niet voor. Vele van de indertijd aangetaste boomen zijn

aan de gevolgen gestorven en zullen in den aanstaanden West-

mousson door Semjon- en ^4^^/^^/a-plantjes, waarvan kweekbedden

zijn aangelegd, worden vervangen.

„Het kost veel moeite om de tuinen in lagere streken, waar

vele dadap-boomen tengevolge der onbekende ziekte zijn afgestor-

ven, van alang, dat welig op de onbeschaduwde plekken opschiet,

gezuiverd te houden.

„De dadap-aanplantingen in de jonge tuinen zijn goed geslaagd,

de dadapziekte werd daarin tot dusverre nog niet geconstateerd.

„Deze kwam niet alleen voor in de gouvernements- en monosoeko-

aanplantingen, doch eveneens, en in bijna even hevige mate, op

sommige particuliere koffie-ondernemingen.

„De hooge tuineu (boven 3000') bleven er tot dusverre nog vrij

wel van bevrijd.

"

4e Kwartaal 1892.

„De dadapziekte, die een tijdlang tot staan kwam, vertoonde

zich in de afgeloopen maanden op nieuw op de terreinen, waar ze

het vorige jaar voorkwam, en ook in een paar tuinen waar ze tot

dusverre nog niet werd opgemerkt.

„In de jonge aanplantingen kwam de ziekte zeer weinig voor,

het meest in de 5, 6 en 7-jarige tuinen.
"

1« Kwartaal 1893.

„De dadapziekte kwam nog steeds op de terreinen van het Zui-

der-Gebergte voor, doch verbreidde zich niet noemenswaard.

"

Op het eene erfpachtsperceel, op het Zuider-Gebergte in de af-

deeling Malang gelegen, dat persoonlijk door mij bezocht werd

(Augustus 1892), zag ik ook eeuige dadapboomen, die blijkbaar een

aanval doorstaan maar zich toen weder flink hersteld hadden.

In het vijfde district van de aftleeling Malang, nl. Toempang

(Pakis) heeft de dadapziekte zich nog niet voorgedaan, evenmiu

als in de afdeeling Bangil derzelfde residentie (Pasoeroean).

In alle andere verslagen van de gouvernements-koffiecultuur,

en meer bepaald in die loopende over de beide laatstverloopen kwar-

talen (dus het 4« kwartaal 1892 en het 1® kwartaal 1893) wordt

IV 29
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vermeld, rlat van eene nieuwe, tot nu toe onbekende ziekte in de

daiUip-boomcn nog niets is bespeurd, terwijl ook de Controleur voor

de Koffiecultuur, de Heer S. van Hamel, die in de laatste maanden

vele der kotfie-districten bereisde, nergens de dailapziekte waarnam

dan in de boven besproken districten (zie Missiven vau den Directeur

van Binnenlandsch Bestuur, dd. 17 Februari 1893, n°. 1030 en 29

Mei 1893, n° 3029).

Hieruit mag men dus besluiten, dat deze ziekte zich thans (einde

van het Ie kwartaal 1893) slechts vertoont in de beide Residentie»

Probolinggo en Pasoeroean, en wel in de eerste hoofdzakelijk in

de afdeeling Kraksaiin, en in minderen graad op de O.-helling van

het Tengger-gebergte, en vervolgens in de laatstgenoemde Residentie,

behalve, eveneens in minderen graad, op de W.-helling van den

Tengger (Poespa), vooral in de geheele afdeeling Malang, slechts

met uitzondering van het district Toempang (Pakis).

Xaar de gebergten rekenende, werd de dadapziektc dus gecon-

stateerd op

:

de N.-W.-Iiclling van het Jang-gebergte,

„ N.-O.- „ „ den Lemonggan,

„ O.- en W.-hellingen van den Tew^ger,

y, Z.-helling van den Ardjoeno en Audjasmara,

„ hellingen vau den Kawi, nagenoeg aan alle zijden, behalve

de Z.-W.-helling; en ten slotte op:

het Zuider-Gebergte, voorzoover dit gelegen is in de afdeeling

Malang.

Wij zagen boven, dat do ziekte voor het eerst waargenomen

werd in de onmiddellijke nabijheid van het erfpachts-perceel Ajer-

dingin (Kraksaiin) in het jaar 1886, en dat zij zich van daar uit

naar alle richtingen uitbreidde in die afdeeling, en wel in hoofd-

zaak telken jaren gedurende den West-mousson, maar vooral in de

zeer vochtige jaren 1889 en 1890. De voortgang der ziekte had

veelal regelmatig plaats, als het ware vau boom tot boom, zooals

o.a. blijkt uit hetgeen de Heer Hill in zijn reeds aangehaald rap-

port zegt. Daar vindt men nl.:

„In een klein complex van boomen ziet men er somtijds een

die ziek is, omgeven door gezonde hoornen, maar gewoonlijk kan de

grenslijn dor ziekte duidelijk worden aangewezen."

In de overige districten, waar nu de dadapziekte heerscht of

heerschte, werd zij eerst geconstateerd in de jaren 1891 of in 't
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begin van 1892. Zeer goed mogelijk is liet cohtcr, dat zij ook daar

reeds vroeger voorkwam, maar wegens de geringe verwoestingen, dio

zij aanrichtte, niet de aandacht trok, evenals in het begin van het

uitbreken der ziekte op Ajer-dingin geschiedde, terwijl het even

goed mogelijk, en zelfs waarschijnlijk is, dat zij zich ook nu reeds

op audere plaatsen dan de hier genoemde, voordoet, maar eveneens

in te geringe mate om de aandacht te trekken. Daarom is het zeer

gewenscht dat nauwkeurig op het al of niet voorkomen der ziekte

acht gegeven vpordt, ten einde tijdig de schadelijke gevolgen te voor-

komen, die het afsterven van den dadap zou kunnen veroorzaken.

Het afsterven van tal van dadapboomen in de jaren 1886 on 1887

op een of een paar erfpachtsperceelen, gelegen op den Ardjoeno,

in het district Batoe, moet daarentegen hoogstwaarschijnlijk aan

„cultuurfouten" toegeschreven worden, zooals de Controleur van

Batoe in zijn rapport vermeldt, en zooals mij ook van andere zijde

medegedeeld werd.

Uit de verslagen van het laatst verloopen kwartaal blijkt, dat

de ziekte zich nog steeds uitbreidt, maar dat dit vooral in de afdeo-

lingen Kraksaan en Malang geschiedt, hoewel in de laatste niet

op alle plaatsen even sterk.

Het afsterven dor dadapboomen op zich zelve is echter niet het

ergste gevolg van het heerschen der hier besproken ziekte, daar

dat natuurlijk gelegen is in het gevaar, waaraan overigens goede

koffietuinen blootstaan, wanneer zij plotseling de beschutting der

schaduwboomcn missen moeten.

Dit laatste bezwaar laat zich daarentegen gemakkelijker verhel-

pen dan de dadapziekte te bestrijden is, en wel, zooals voor de hand

ligt, door in tuinen waar de dadap afgestorven of door de ziekte

aangetast is, andere schaduwboomen te planten, welke niet aan die

ziekte lijden (en een andere boom, die wel aan dezelfde ziekte lijdt

als de dadap, is mij nog niet bekend).

Op Ajer-dingin is men dan ook begonnen met Albizzla Moluc-

cana en A. stipidata {xengon) te planten, zoodra men het ernstige

der dadapziekte inzag, n.1. gedurende den West-mousson 1890/91,

en het gevolg daarvan is, dat in het midden van het perceel de

koffieboomen, nu (na ruim twee jaar) reeds eenige schaduw be-

ginnen te krijgen. De Alhizzla's groeien daar uitstekend op.
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Tegelijk met het planten der Alhizzia's, zijn do Heeren Hill ook

begonnen proeven te nemen met een paar voor Java nieuwe, uit

Engelsch-Indië aanbevolen, schaduwboomen, en wel met Fieus glome-

rata en Grevillea robusta. Dat deze beide meer voldoende resultaten

geven dan de Albizzia^s, hebben die, nog slechts sedert een paar

jaren ingestelde, proeven zeker nog niet aangetoond, integendeel

schijnen de verwachtingen, die men van die beide nieuwe boomen

koesterde, de uitkomsten overtroffen te hebben.

Hoewel echter omtrent de waarde dier nieuwe schaduwboomen

nu nog geen definitief oordeel geveld kan worden, is het toch niet

geraden thans reeds met een meer algemeene aanplant van Ficus

en Grevillea te beginnen, alvorens de op Ajer-dingin aangeplante

boomen meerdere hoop op voldoend succes opgeleverd hebben. Dit

is te meer het geval, omdat van een wetenschappelijk standpunt

omtrent de vraag, welke de rol is, die de schaduwboom bij het leven

der koffie speelt, nog zoo goed als niets met zekerheid bekend

is, zoodat het dus in de allereerste plaats de uitkomsten der prak-

tijk zijn, die de keuze der schaduwboomen moeten doen bepalen,

zooals dit met genoemde Albizzia-soorten het geval geweest is.

Het voorbeeld van den Heer Hill, om de doode dadap door Albizzia

en Senyon te vervangen, werd spoedig door den Assistent-Resident

van Kraksaan gevolgd, daar deze last gaf tot eene zoodanige ver-

vanging in de gouvernements-tuinen, en tevens om ook in den ver-

volge alléén die soorten als schaduwboomen aan te planten (koffie-

verslag over het 2^ kwartaal 1891).

In zijn aangehaald rapport geeft de Controleur van Batoe even-

eens in overweging den dadap aldaar door andere schaduw-boomen

(in casu „de beste wildhoutsoorten") te doen vervangen, maar of

daarmede reeds aangevangen werd, is mij onbekend gebleven.

IV. Vkrmoedelijke oohzaak der Dadap-ziekte.

Bij do beschrijving, die bovon gegeven werd van de verschijn-

selen welke den zieken dadap kenmerken, werd uitsluitend op die

eigenschappen gelet, welke m(!t het bloote oog zichtbaar waren, en

waardoor het dus gemakkelijk was spoedig aan de wortels van

een dadapboom toe zien, of deze aan de hier besproken ziekte lijdt,

dan niet.
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Tntusscheu eischt een nauwkeurig' onderzoek der ziekte eveneens,

en zelfs in hoofdzaak, een niikroskopiscli onderzoek der zieke

weefsels, vooral omdat men in verreweg de meeste gevallen eerst

daardoor tot de kennis van do ziekteoorzaken kan geraken.

Boven werd reeds medegedeeld dat een, vaak plaatselijk, afster-

ven van het houtweofsel in de wortels van don dadap, als oorzaak

van het te gronde gaan dier hoomen moet beschouwd worden, maar

nu komt men tot de vraag: Wat veroorzaakt het afsterven van

het houtweefsel?

Het aangevangen onderzoek is nog niet zóóver gevorderd, dat ik

thans reeds de volledige bewijzen in handen heb voor mijne

meening omtrent die ziekteoorzaak.

Ik kan daarom hier slechts mededeelen, welke die meening is

en welke, in hoofdtrekken, de waarnemingen zijn, die mij tot

die meening geleid hebben; eerst wanneer hai-e juistheid voldoende

aangetoond is, kan daarop nader ingegaan worden.

Een enkel woord over de anatomie van het hout van den dadap

vooraf.

Zoowel in den wortel als in den stam is het houtlichaam van

dien boom opgebouwd uit vier soorten elementen, en wel : vaten,

hout- („libriform-") vezels, mergstralen en houtparenchym Van
deze vier blijven slechts de cellen der beide laatste in leven, terwijl

de eerste daarentegen reeds spoedig afsterven, nadat de lengtegroei

van wortel of stengel op die plaats opgehouden heeft; slechts de

cellen Tan mergstralen en houtparenchym bevatten dus ten allen

tijde (behalve in het kernhout) levend protoplasma, zoowel als andere

stoffen, waaronder vooral zetmeel eene eerste plaats bekleedt.

Wat volume betreft, vormt het houtparenchym in het dadaphout

verreweg het hoofdbestanddeel, terwijl kleine groepen van vaten

en bundels houtvezels daarin op regelmatige wijze verspreid liggen.

De mergstralen loopen als verticaal staande platen straalsgewijze

door het hout en vormen als het ware één geheel met het hout-

parenchym.

De wanden van al deze houteleraenten zijn bij den dadap ver-

hout, en bevatten dus houtstof, lignine, zoo dat bij toepassing der,

zeer gevoelige, phloroglucine-reactie (bevochtigen der praeparaten

met eene oplossing van phloroglucine en vervolgens met geconcen-

treerd zoutzuur) de doorsneden geheel en al eene donkerroode kleur

aannemen.
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Onderzoekt men nu het hout van een zieken dadapwortel, en

een slechts weinig aangetaste verdient hier de voorkeur, dan ziet

men in de eerste plaats hier en daar, te midden van het overigens

normale houtweefsel, groepen cellen liggen, wier wanden niet zooals

gewoonlijk verdikt en vlak, maar dun en onregelmatig geVjogen zijn,

alsof deze cellen een weinig saamgedrukt waren. Bovendien zijn

deze celwanden geheel ongekleurd, terwijl de normale licht geel van

tint zijn. Is dit onderscheid zóó reeds vrij duidelijk, opvallend wordt

het echter bij toepassing der phloroglucine-reactie, omdat daarbij alle

onveranderde celwanden de gewone, donker kers-roode kleur aan-

nemen, terwijl daarentegen de andere, dunne, gebogen en ongekleurde

wanden, ongekleurd blijven; te midden van het geheel roode weefsel

ziet men dan alzoo ongekleurde eelgroepen liggen. ^Nauwkeuriger

waarneming toont dan aan, dat van de wanden dier veranderde

cellen de secundaire verdikkingslagen en met deze ook de houtstof

verdwenen is, terwijl hunne onregelmatige bochten aanwijzen dat

zij geen weerstand meer bieden aan de drukking van het omge-

vende weefsel.

De cellen, wier wanden deze verandering vertoonen, behooren

uitsluitend tot het houtparenchym of tot de mergstralen ; de wan-

den der vaten en der houtvezels blijven steeds hun verdikkingslagen

en hun houtstof behouden.

Het zetmeel schijnt in een zieken wortel reeds zeer spoedig te

verdwijnen zoowel uit de aangetaste cellen als uit de niet aan-

getaste.

Wat op de dwarse doorsneden groepen van cellen schijnen,

blijken bij overlangschc doorsnede strengen te zijn, die zich door

het wortelhout over groote afstanden laten vervolgen.

Naarmate men de in heviger mate aangestaste worteldeelen nadert,

worden die strengen van veranderde cellen breeder, en grijpen zij

steeds verder om zich heen. Zoo komt het dan, dat of een gesloten

ring midden door den houtcylinder verloopt, waarvan alle cellen

van houtparenchym en mergstralen haar verdikkingslagen verloren

hebl)en, terwijl daarbinnen en daarbuiten omheen het hout zich

geheel normaal vertoont, óf dat alleen in het centrum die cellen

aangetast zijn, óf ten slotte, dat slechts de buitenrand van den

houtcylinder, waar deze zich aan het cambium (teeltweefsel)

aansluit, ziek is.

In zulke gevallen ziet men zeer veelvuldig, hoc de ziekte zijde-
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lings om de groepen van yaten en lioutvezels heongrijpt, waarbij

deze ten slotte geisoleerd komen te liggen en dan alzoo geheel

omgeven zijn door het zieke lioutparenchym.

Kleurt men praeparaten van zulke wortels met behulp van

phlorogluc'ine, dan ziet men reeds met de loupe te midden van

het ongekleurd blijvende, zieke weefsel, de vaat- en houtvezel-

groepen als donker-roodgekleurde eilandjes liggen.

Eene enkele laag houtparenchymcellen rondom elk dier groepen

blijft zeer lang onveranderd en hunne wanden vertoonen ook nog in

een verder ziekte-stadium steeds de houtstof-reaotie.

Is de wortel hevig aangetast, dan kunnen van de wanden van na-

genoeg al het houtparenchym en van al de mergstralen de secundaire

verdikkingen en dan ook houtstof verdwenen zijn. Dit geschiedt som-

tijds zóó volmaakt, dat eenmaal het onderzoek van een zoodanig stuk

wortel bij mij een oogenblik twijfel deed ontstaan, of bij die soort

dadap het houtparenchym in normalen toestand wel verhout was.

Tot op dit ziekte-stadium ziet de dadapwortel er op het oog

nog gezond uit, behalve dat het hout eenigszins donker geworden

is en op het gevoel een weinig, doch niet zeer week is, maar van

scheuren of spleten is nog niets waar te nemen. Deze treden nl.

eerst dan op, wanneer de wanden der veranderde houtparenchym-

en raergstraalcellen van elkander losraken ; deze worden nl. niet ver-

scheurd maar schrompelen samen, waarbij dan de onveranderde hout-

elementen op hun plaats blijven. In al de beschreven ziekte-

gevallen kunnen op die wijze spleten optreden, zoodat men deze nu

eens in het centrum van den houtcylinder vindt, dan wederom een

eind verder van daar naar den omtrek toe, of ook zoo, dat men
ze door de geheele doorsnede heen aantreft.

Het lot van alle aangetaste houtelementen is om ten slotte te

verschrompelen en hieruit volgt, in verband met het boven mede-

gedeelde, dat de houtcylinder van sterk aangetaste wortels zich

ten slotte moet oplossen is een aantal draden of vezels, welke

elk voor zich bestaan uit eene groep vaten of eene groep vezels

(of uit deze beide elementen te samen) hoogstens omgeven door

eene enkele laag weinig of niet veranderd houtparenchym. Ook
dan nog geven al deze elementen bij behandeling met phlorogluciue

en zoiitzuur een prachtige verkleuring.

Wortels, die op de gewone wijze afsterven en vergaan, dus

zonder door de ziekte aangetast te zijn geweest, blijven in hun geheel
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steeds de houtstof-reactie vertoonen, en worden, zooals trouwens

algemeen bekend is, nooit op de liier beschreven, eigenaardige wijze

in losse vezels opgelost.

Aan deze veranderingen, die de houtparenchym- en mergstraal-

eellen der zieke wortels vertoonen, zijn noch dieren, noch ook

schimmels schuld. Dieren zag ik nergens hoegenaamd in het

weefsel, en schimmels vindt men er uitsluitend in de onmiddellijke

nabijheid van de uiteinden van reeds half vergane wortels, en dan

nog in hoofdzaak in het inwendige der vaten.

In de aangetaste cellen, en beter, als deze uiteengeweken zijn, in de

daarbij gevormde spleten, nam ik echter in al het onderzochte mate-

riaal, uiterst kleiae bacteriën waar, steeds van dezelfde grootte en den-

zelfden vorm. Zij hebben eene lengte van ongeveer 0.00 1 mM, bij eene

breedte van ongeveer 0.0007 mM en zijn dus nagenoeg kegelvormig.

Ingevolge een verzoek dezerzijds hebben de Heeren Ilill de moeite

genomen om materiaal van zieke boomon nauwkeurig volgens

voorschrift voor mij te verzamelen en te behandelen, waarna het

mij in dichtgesoldeerde busjes, die vooraf door mij gesteriliseerd

waren, werd toegezonden.

Het onderzoek van dit materiaal is nu in gang.

Een der busjes werd reeds geopend en een weinig van het

i.ieke weefsel van een der daarin aanwezige wortelstukken, met

behulp eener platinanaald in buisjes met voedingsgelatine overge-

Itracht. Het gevolg was, dat in al die buisjes rijkelijke bacte-

riën-ontwikkeling werd waargenomen. De bacteriën bleken bij

mikroskopisch onderzoek denzelfden vorm en gelijke afmetingen te

hebben als die, welke in de zieke weefsels aangetroffen werden.

Dit welslagen dezer eerste cultuurproef mag echter nog niet

anders beschouwd worden dan als eene aanwijzing, dat deze

bacteriën bij de wortelziekte van den dadap waarschijnlijk eene

werkzame rol spelen. Een volledig bewijs zal echter eerst dan

verkregen zijn, wanneer het gelukt gezonde dadapwortels onder

dezelfde verschijnselen, als- boven beschreven, ziek te maken door ze

in te enten met culturen van bacteriën uit zieke stukken verkregen.

In die richting wordt het onderzoek thans voortgezet.

De Chef der 11^ Afdeeling

Bl'itknzoug, 28 Juni 1893. Dr. J. M. JANSE.
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X A S C H R I F T.

Uittreksel uit het kottie-verslag van het district Toeren over het

4^ kwartaal 1891. i)

^Jn een tuin van de desa Tawang-redjini, op het terrein

....... .(district Toeren) en in tuinen van de desa Kadomangan,

op het terrein (district Gondanglegi) beide op het z.g.

Zuider-Gohergte, kwam eeno ziekte onder de dadaphootnen voor,

die spoedig vele boomen aantastte en tengevolge waarvan reeds

verscheidene dezer schaduwboomen bezweken.

„Het ontstaan en de oorzaken der ziekte konden tot dusverre

niet ontdekt worden. Ze begint aan de toppen van de fijnste

takken, de bladeren krijgen bruin-roode vlekken, verdorren ver-

volgens, waarna ook spoedig de takjes volgen. Daarna zet zich

de afsterving vrij spoedig voort naar de ondereinden der takken

en den stam.

„Door omhakking van verschillende aangetaste stammen, noch

door uitgraving van zieke en doode boomen (met wortel en al),

is het mogen gelukken de oorzaak van het ontstaan, of de wijze

van voortplanting dezer ziekte te ontdekken.

„Wortels en takken vertoonen geen teekenen van aantasting

door insecten of ander gedierte.

„Hoogst waarschijnlijk is het dezelfde ziekte, die reeds sedert

jaren voorkomt onder de dadap-boomeu in de Contróle-afdeelingen

Kotta Malang en Batoe. De inlanders beweren dat het eene blad-

ziekte is, en niet eene ziekte door insecten of ander gedierte

teweeggebracht".

1) Zie blz.438.





PALMEN.

Een reiziger uit koudere streken, die voor het eerst zijn voet

op tropischen bodem zet, wordt getroffen dooi' de geheel an-

dere vegetatie, dan waaraan liij in zijn vaderland gewoon is.

Greheele groepen planten, die hij nooit anders dan in ver-

warmde serres zag, vormen het karakteristieke van een tropisch

landschap, ik heb hier slechts de Palmen^ de Pditfhxneeën

en de Bamhiiseeëii te noemen. Het zijn vooral de eerstge-

noemde die het meest imponeeren; het is niet te verwondereu,

dat een opgetogen reiziger de palmen als de vorsten uit het

plantenrijk begroette. Zij verdienen dien naam, hunne slanke,

kaarsrechte, zuilvormige stammen, gekroond door sierlijke, hoog

in de lucht zwevende, gevederde of waaiervormige blader-

kruinen, worden door a;een andere plantengroep geëvenaard.

Ook de lager groeiende munten uit door elegante en sier-

lijke vormen.

Door de plantenliefhebbers in Europa en Amerika wordt

van palmen veel werk gemaakt, met veel moeite worden ze

daar gekweekt in serres, die altijd veryraruul worden. In de

Kew-Gardens bij Londen, in Herreuhausen in Hannover, in

de Palmen-Garten in Frankfort, zijn die serres als het ware

glazen paleizen, waar zij hun verblijf houden en waar de

bezoekers van heinde en ver konu'u om hen te bewonderen.

Enkele soorten worden bij duizenden gekweekt voor salon-

en tafeldecoratie, dat zijn echtej' meer de sub-tropische soorten;

vooral van de Australische Keiitia Balinonreana en Kentia Forste-

rlana zijn er honderdduizenden aanwezig in de bloemisterijen

in Europa ; een der fraaiste palmpjes aldaar in cultuur is Cocos

Weddeliaiia, met tijne, gevederde blaadjes; in groote hoeveel-

IV 30
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heden worden de zaden van dezen palm uit Braziliëgeïmpor-

teerd en in de Europeesche kweekerijen uitgezaaid, de plantjes

vinden daar altijd gretig koopers.

De bepaald tropische soorten stellen in Europa hoogere

eischen aan de cultuur, ze zijn daardoor minder geschikt voor

den groothandel, zij kunnen alleen gehouden worden door en-

kele liefhebbers of door grootere instellingen, zooals de boven-

genoemde, in daarvoor speciaal ingerichte gelegenheden.

Hier daarentegen behooren ze onder de gemakkelijk te

kweeken planten. Zij zijn ons van veel nut, zoowel voor d;e

versiering onzer tuinen als voor die onzer woningen, zoowel

voor de cultuur in den vrijen grond als voor die in tobben

en in potten; er zijn weinig planten, die voor zooveel ver-

schillende doeleinden gebruikt kunnen worden als de palmen.

Het kan daarom zijn nut hebben deze planten hier ietwat

uitvoerig te bespreken.

De palmen behooren tot eene der best begrensde planten-

familiën, ieder die met eenige oplettendheid deze planten be-

zien heeft, weet spoedig welke plant hij voor een palm te

houden heeft en welke niet 5
dit is een niet te versmaden

voordeel voor een leek, die dikwijls moeite heeft in het rang-

schikken zijner planten; slechts met de Cyclantheeën, waar-

over later, zoude verwarring kunnen ontstaan.

De palmen worden gerangschikt onder de 'Phanerogamen^

planten, die bloemen en zaden voortbrengen in tegenstelling

met de Cryptogamen, die niet bloeien en geen zaad produ-

ceereu ; onder de meest ontwikkelde planten dezer laatste groep

kunnen we de varens noemen. Verder worden de palmen tot de

groep der Angiospermen — bedektzadigen — waar zij onder de

Monocotylen — éénzaadlobbigen — de klasse der Spadiciforae —
kolfbloemen — vormen en wel met de Pandaneeën Cyclan-

teeën^ Araceeën en Typjhaceeën.

De meeste palmen bezitten een enkelvoudigen, zuilvormigen

of rolronden stam, die met de prachtige bladerkruin dikwijls

hoog boven de andere boomen des wouds uitsteekt. Bij vele

soorten is de stam geheel glad, bij andere ruw, met kringen.
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met luchtwortels, met stekels uit de bcnedeneinden der

bladstolen of met andere aanhangsels geheel of gedeeltelijk

bedekt. Bereikt de stam bij sommige soorten de aanzienlijke

lengte van 50 M. bij een diameter van 1 a IVi ^I»? andere

soorten hebben in het geheel geen stam, of hebben stammetjes

weinig dikker dan een pijpestecl, weer andere kruipen over

den bodem of slingeren zich, zooals de rottans, tot in de

toppen der hoogste boomen en bereiken cene lengte van 150

tot 200 M. In de bosschen, waar deze voorkomen, zijn zij

eene ware plaag; het zijn vooral de als weerhaken staande

stekels, die de passage belemmeren. Indien zoo'n met stekels

bezette tak iemand te pakken heeft, dan helpt er niets aan, hij

moet terug, wil hij losraken.

De bladeren der palmen zijn afwisselend aan den stam be-

vestigd, d. i., ze staan niet tegenover elkaar ; zij hebben dik-

wijls eene aanzienlijke lengte; er zijn er, die 15 M. lang

en 2 Meter breed zijn. Zij zijn meestal sterk, eenigszins leer-

achtig, de bovenkant is veelal groen, de onderkant grauw,

soms zilverachtig of roestig ; er zijn soorten, die gevlekte of

metaalglanzende bladeren hebben, o. a. de z. g. roestpalm, Phoe-

nicophorium Sechellarum^ verder onder de geslachten Verschaf-

feltia en P'mmiga^ andere hebben gestreepte bladstelen, zooals

PhoUdocarpus I/mt\ wier groote, fraaie, als uit metaal ge-

goten bladstelen donker metaalgroen zijn met twee overlang-

sche, geelgroene strepen.

De groote bladschijf der palmen is of waaiervormig óf ge-

vederd, of om den minder duidelijken maar meer gebruike-

lijken naam te bezigen, gevind, de laatste zijn verreweg in

de meerderheid. Bij de waaiervormige bladeren komen uit

den top van den bladsteel verschillende nerven, terwijl zich

bij de gevederde bladeren de bladsteel als het -ware in het

blad verlengd; in dergelijke bladeren heeft men maar één

hoofdnerf. Deze laatste worden weder verdeeld in parig en

onparig gevinde bladereu; bij de eerste staan de soms diep

ingescheurde deelen van het blad gelijkmatig tegenover elk-

ander, en is het blad aan den top diep ingesneden, als in
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tweeën ^-edeeld, terwijl hij ik' unparig gevinde bladeren de

deeleu der bladseliijf juisr teg-enover elkaar staan en er aan

deu top van liet geheele MjkI (mmi gedeelte dei' bladseliijf

niet ingesclienrd is.

De bladeren der palmen zijn niet, zooals bij vele andere

phiiifcii. saincngesteld. dat is, dat er vele kleine blaadjes aan

»'t'n genu'enscliai)pelijkeii bladsteel bevestigd zijn. De palm-

bladeren zien i'r soms wel zoo uit. maar bij eene nadere be-

scbouwing is het niet moeielijk waar te nemen, dat we hier

met min of meer diepe insebeuringen van de bladsehijf te doen

hebben. Hij, die eenig begrip vvenscht te krijgen van de

indeeling der palmen, dient zich van deze drie hoofdvormen

dei' liliidcrcn cciic duidelijke voorstelling te maken; voor een

deel toch berust deze indeeling O]) die bladvormen. Het is

niet moeielijk de ])almbladereii hiei' in de natuur tia te gaan.

De Idoemcii zijn tot groote bloeiwijzen vereenigd, die op

z. g. kolven of de vei'takkingen daarvan ingeplant zjjn, ze

zijn gewoonlijk of mannelijk of vrouwelijk, terwijl van het

ontbrekende geslacht nu-estal de rudimeten aanwezig zijn. De

liloenien van beide geslachten zien er verschillend uit, de

ma 11 nel ij ke hloemen, die meestal zes meeldraden bezitten, heb-

Itt'ii een nu'cr langwerpigen vorm, terwijl de vrouwelijke meer

den kogelronden \(ir]n inuh'ren. Alle Idoemen hebben drie

kelkliladcren en cvenzooveel daarmede afwisselende ki-oonbla-

dereii ; in de \rouw(dijke bloemen volgt daarop dikwijls een

ki'ans van onontwikkelde mecddi'aden, en daarna een drietal

vrui-jitbeginsels, waai'vaii er meestal maai' één tot ontwikkeling

konir. zoodat er in bijna al de palm vi'uchten maar één zaad

Mioi-komr.

!)< Iilociwijze komt meestal uit den oksel, die een bbul met

di'i\ stam vormt, te vooi'scliijn en is door chmio soms zeer sterke,

leerachtige scbeede omsloten, z(dden komen de bloemen uit

het liart d. i. nit den top do' jdanten : in dit geval stcdvcn

ze vei' boven do phint uit, en dan eindigt bet leven dezer

palmen, zoodra de bloenuMi afgevallen en de vriiclitt'ii rijp zijn.

Fraaie voorbeelden van dit verschijnsel geven ons de Coryphas^
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o. a. Gehan;/, Cori/p/ia (telxinj/a \\\. Di' hhHMiu-n licblx-ii jreen

opvallendo kleur, /e zijn meestal ,i;-eel;icliri.i;', niet I)ii/.()n(ler

fraai, ze komen (laareiitei^'eii in ,<>'ro()t- aantal voor; vol,n-ens

Seenian zoude een dadelpahn^ Phoeni.r (lacfijlifvi-(( in (mmi jitur

12.000 bloemen leveren, Metro.rif/o)! Rnmphii, de S(i(/n/><(/iii,

soms wel tot 200.000.

De vrucht van Lodoicea Scchclhdinii is niet slechts de

grootste palm-, maar ook de «'rootste boom vrucht, die er bestaat,

zij heeft een mieter omvang. Het is de bij velen in Indii' ))e-

keude l'hippa-laiif, wier zeer eii»'enaaTdio'e vorm en de bij-

zonderheid , dat zij soms aan de kusten gespoeld worden,

aanleiding heeft gegeven tot allerlei vreemde verhalen. Bij

sommige palmen daarentegen zijn de vruchten zeer klein, soms

nog kleiner dan een erwt.

Ten tijde van Linnaeus waren slechts vyftien soorten palmen

bekend, nu telt men er ineer dan 1100, vooj- verreweg het

grootste gedeelte bewoners der tropen; de meeste soorten

groeien het beste op de vochtige, warme eilande]i langs de

kusten en langs de rivieren. De natuurlijke groeiplaats is

echter zeer verschillend, sommige komen op bovengejioemde

plaatsen voor en schijnen den vochtigen zeewind niet te kun-

nen ontberen, andere groeien diep in het binnenland, er zijn

zelfs een paar soorten, die hoog in het gebergte voorkomen ;

er zijn er, die de schaduw der vochtige, tropische wouden

zoeken, terwijl eenige de voorkeur geven aan de droge hitte

der woestijn-oasen en zich met w^einig water in den gi'ond

tevreden stellen, er zijn er, die slechts in humusrijken grond

gedijen, andere groeien bij voorkeur op kale rotsen.

Met deze omstandigheden dient een ervaren kweeker re-

kening te houden, hij dient voor elke soort, die hij wenscht

te planten, te weten waar en hoe hij haar moet beliandelen,

ten einde haar onder omstandigheden te brengen, die eenigszins

gelijken op die der natuurlijke groeiplaatsen.

De noordelijkste grens der palmen loopt, ruw genomen,

van 36^ N.B. in Noord-Ainerika tot 89° X.B. nan de l'oi--

tugeesche kust ; op ruim 43° N.B-. bij Nizza bereikt zij liet
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noordelijkste puut, gaat iu West-Azië tot 32° N.B., iu het Indus-

dal tot 36°, in China tot 32°, zelfs in Zuid-Japan komt nog

eene palmsoort, Cliamacrops Birro, voor.

De zuidelijke grens loopt van Juan Ferdinandez 34° Z.B.,

in de Andes 38'', hmgs Cordova en de monden van de Parana

33°, in Afrika tot de Algoa-baai, 34° en van hier met in-

sluiting van alle eilanden tot N. W. Australië, langs de noord-

kust, tot Meuw Zuid-Walis op 35°; het zuidelijkste punt

bereikt zij met BliopcdostijJis !>apkla op Pitt-eiland ten zuiden

van de Chattam groep, op circa 40,5° Z.B.

In verticale richting komen de palmen het hoogst boven

de zee voor op de Himalaja in Sikkim, waar zij tot 3000 M.

nog vertegenwoordigd zijn; in de Andes komt Cero.njioii an-

d/cola op 1750 tot 2825 M. boven de zee voor.

"Vroeger werden de palmen hier niet naar waarde geschat,

men hield er niet van; zij geleken te veel op de hier zoo

veelvuldig voorkomende Finang^ Areca ccitechn en Klapper^

Cocos nticifero ; men kweekte liever allerlei uitheemsche plan-

ten, die niet goed groeiden, liefst Europeesche planten, die hier

een kwijnend bestaan voortsleepten. Dit is nu anders ge-

worden, de goede smaak heeft de overhand over de vooroor-

deelen gekregen, overal worden palmen geplant, en werkelijk

zij verdienen het, zoowel de miniatuurplantjes, die tot ver-

siering van bloemenmandjes en tot tafeldecoratie moeten die-

nen, als de grootere, die in tobben of in den vrijen grond

geplant worden. Wat het nut der palmen betreft, dit on-

derwerp is genoeg bekend, ik heb hier slechts te noemen,

de Klapp)er^ de Pinang^ de Aren^ Arenga saccharifera, die de

bekende Java-suiker levert, de sago leverende Metroxglon. die

in de Moluccen een groot gedeelte der bevolking voedt ; indien

ik hier het gebruik, dat ook in andere tropische landen van

de palmen gemaakt wordt, wilde opsommen, zoude ik te uit-

Yoerig worden.
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Het kan zijn uut liebbcu, hier iets van de cultuur van

eenige palmsoorten te zeggen.

De beste en eigenlijk nagenoeg de eenige manier om de

palmen te vermenigvuldigen geschiedt door zaad. Het is

altijd belangrijk de ontwikkeling van eene plant na te gaan

van at' het oogenblik, dat zij uit zaad ontkiemt tot het tijdstip,

dat zij bloemen en vruchten voortbrengt. Voor den waren

plantenliefhebber heeft eene plant meer waarde, die hij zelf

van jongs af, hetzij uit zaad, stek of tjankok gekweekt heeft,

die onder zijn voortdurende zorgen de verschillende stadiën

van haar leven heeft doorloopen, dan andere dikwijls fraaiere

planten, die hij verkreeg, toen zij reeds tot volle ontwikkeling

gekomen waren. Er schijnt eene eigenaardige bekoring in te

liggen, eene plant zelf van jongsaf gekweekt te hebben. Men

toonde mij dikwijls, met zekere voorliefde en trots, planten,

waaraan nu niet zooveel bijzonders te zien was, de waarde

er van bestond voor den bezitter voornamelijk in het feit, dat

hij zelf de plant had gekweekt. Er bestaat een band tusschen

den kweeker en zijne planten.

Een der interessantste momenten in het plantenleven is het

kiemen van een plantje uit zaad, het is alsof uit het sluime-

rend leven, waarin het zaad verkeert, door tooverkrachten een

nieuw leven ontstaat.

De palmzaden vertoonen bij het kiemen eigenaardigheden,

die ten volle onze opmerkzaamheid verdienen; men ziet hier

eene geheel andere ontwikkeling dan bij de meeste andere

planten. Het meest komen ons natuurlijk de tweezaadlob-

bigen onder de oogen; neem als voorbeeld de kieming van

eene boon, die ieder wel eens gezien heeft. Legt men eene

boon in vochtige aarde, dan ziet men haar spoedig overlangs

splijten, in twee dikke stukken, terwijl in het midden het

jonge plantje te voorschijn komt, bestaande in het naar boven

groeiende stengeltje en het in omgekeerde richting groeiende

worteltje. De twee dikke bladeren, zaadlobben genoemd, blij-

ven er vooreerst nog aan, zij bevatten het reservevoedsel

;

de jonge en teere plant is nog niet in staat uit hare omgeving
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het noodige voedsel op te iieiueii eii te assimileereu, zij vindt

dat reeds iu geschikteii vorm iii de dikke zaadlobben afgezet

;

zoodra zij dit opgebruikt heeft, vallen de laatste af, zij liebben

haren dienst gedaan, en onder normale omstandigheden kan het

jonge plantje nu wel voor zich zelf zorgen.

Bij de palmen gesciiiedt hetzelfde, maar op eene geheel an-

dere wijze ; als het zaad lang genoeg in de aarde gelegen

heeft — dat bij sommige soorten slechts een paar weken, bij

andere daarentegen wel zes inaaiulcii of langer duurt — komt

er uit het zaadje een orgaan te voorsidiijn, dat oppervlakkig

bezien, wel aan een worteltje doet denken, te meer daar het

meestal ook een klein eindje in de aarde dringt, dit is het z. g.

kiemblad. Dit orgaan is bij sommige soorten kort, bij andere

zeer lang, bij den Egyptischen tloinn-palin^ Hyphaemi fhebaica^

krijgt het soms eene lengte van ' \, M. Is nu dit kiemblad

diep genoeg in de aarde gedrongen, dan ontwikkelt zich daar-

uit naar boven het stengeltje, en aan de tegenovergestelde zijde

komen de worteltjes. Het kiemblad heeft nu echter zijne

functies nog niet vervuld, het dient nu als zuigtoestel, waardoor

het jonge plantje het reservevoedsel, dat nog in het zaad is,

tot zich neemt; zoodra het zaad leeggezogen is, verdort het

kiemblad en valt met het zaad af; het plantje moet van nu

af vo(jr zich Z(df zorgen.

Door het kiemblad wordt bij sommige palmen het zaad een

eindje uit den bodem gelicht; als het stengeltje nog niet voor

den dag gekomen is, ziet het ei- vreemd uit, het heeft er

allen schijn van of ei- een woi'teltje of stengeltje uit den grond

is gekomen aan welks top het za;id zit. leder, die voor het

eerst eene dusdanige kieming ziet, moet het opvallen, en dik-

wijls werd mij dan <le vraag gedaan, wat zijn dat nu voor

eigenaardige plantjes y

\n de Kew (larilens za^- ik ile kiiMiiini;' win Loiloirca aecheJ-

lariiiV. kl;i])|);i hiiir. iJoveii ep een greiiten pot liili,' het kolossiile

zaad, <lat <!<• meeste mijner h'zers wel eens gezien hebben?

op een Meter afstaiul daarvandaan stond eene reeds forsche

plant met drie bladeren in een anderen pot; zaad en jonge
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plant waren no,2: vcrixmtlcii door Jict ki('ni])l;i(l, dat er no<i:

frisch gToen nitza.u,', ook liet /.nad was noii' lnii'd en ^-t'vnld.

zoodat hot znigtoestcl noü,' functioneerde.

Zoüdra liet steng-cltje uir lier kieinblad komt, i^'roeir het naar

boven en tracht zich uir don hodcni te verliett'en, al spocdiLr

komen er khniu' bladeren aan. Die eerste twee of drie blaadjes

ü^elijken al zeer weinij^' op een i;'e\vooii |);iliiiblad, het zijn er

maar kleine fragmenten Viiii. die ü,'een groene kleur hebben en

zich dicht tegen het steiigeltje ;i;inleggen. 1 Ier derde of vierde

is groen en beginr op een blad te gelijken, het is meestal

rechtnervig, sterk in de lengte ontwikkeld en heeft nog weinig

van do fraaie en ki-achtige bhidei'en der volwassen jialmen.

Toch zijn sommige soorten al zeer goed aan die eerste bladeren

te herkennen; er zijn zelfs v;iste regels, wel niet zonder uit-

zonderingen, waardoor de drie hoofdgroepen der palmen reeds

aan die jonge blaadjes vaii cdkaar zijn te onderscheiden.

De eerste blaadjes der palmen met waaiervormige en met

onparig gevinde bladeren, zijn smal lancetvorniig en nog on-

gedeeld, zij hebben i};e(m bepaalde middelnerf en ook geen

zijnerven, zij doen meer denken aan kleine blaadjes van Ciir-

cnHyo dan aan die van palmen. Bij de meeste parig gevinde

palmen is zulks anders, daar zijji de blaadjes al dadelijk aan

den top ingesneden, hebben reeds eoue duidelijke midilennerf

met zijnerven en uit hun vorm is al eenigszins o[) te maken,

hoe zij later zullen worden. Talrijk zijn do uitzonderingen

op dezen regel, zoo hebben de ])riniaire bladeren van sommige

Cocolneeën (Cocosj Diplotheiiimu^ Elaeis^Jiibaea)^ en otdc eeiiige

Arechieeën (Oreodoxa^ Cero.njioti Fhoen/cophorhdii) dezelfde

vormen als die der waaierpalmen.

Zooals vroeger is medegedeeld worden de palmen bijna uit-

sluitend uit zaad geteeld, dat in groote hoeveelheden voort-

gebracht wordt. Het zaad der meeste palmen kan niet lang

bewaard blijven, het verliest het kiemvermogen spoedig. Het

uitzaaien van palmzaden heeft hier geen bijzondere zw^arigheden;

in een pot of goed gedraineerdeii bak op eene beschaduwde

plaats worden de zaden dicht bij elkaar gelegd en met een
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dim laagje aarde van 1 a 2 cM. bedekt, nieu zaait het best

in zandigen grond uit. Dat ze behoorlijk vochtig gehouden

moeten worden zal wel niet gezegd behoeven te worden. Met

het oog op liet die}) in den grond di-ingen van het kiemblad

is het voor sommige soorten noodig vr[j diepe jjotten te nemen.

Wil men de palmen bij groote hoeveelheden uitzaaien, dan

kunnen ook wel kweekbeddiugen voor het doel dienen. Op deze

moet men de aarde diep bewerken en behoorlijk fijn maken,

bemesting op deze eerste kweekbeddiugen is niet noodig, ver-

der moeten ze met atap of ander materiaal wat voor de zon-

nestralen beschut en zoo noodig dagelijks begoten worden.

Zooals uit het medegedeelde blijkt, is het heel natuurlijk, dat

het zaad bij de kieming door het kiemblad een eindje uit den

grond gelicht wordt, bij Orania soms 5 a 6 cM. Ik zag wel

eens, dat men dit gewaande euvel trachtte te verhelpen, door

ze aan te aarden, dat is door er zooveel aarde bij te doen,

dat de zaden weder geheel in de aarde lagen. Het behoeft

geen betoog, hoe nadeelig zulks werkte op de kiem, die door

het kiemblad al diep genoeg in de aarde gebracht was. Iets

anders is het, als de zaden door lek of door ruwe begieting,

voor zij gekiemd zijn, boven den grond geraakt zijn, in dit

geval is het raadzaam deze weer met een los laagje aarde te

bedekken. Bij het uitzaaien van fijnere zaden kan er niet

genoeg op het begieten gelet worden, onze tuinlieden hebben

er een handje van dit zeer ruw te doen, er kan niet genoeg

op aangedrongen worden het begieten met meer oplettendheid

te doen verrichten. Dit schijnbaar zoo eenvoudig werk ver-

oorzaakt, slecht uitgevoei-d, soms veel schade en verlies.

Door het diepe indringen van het kiemblad in den grond,

wordt voor de plant eene solide onderaardsche bevestiging

verkregen, want gelijk bekend is, hebben de palmen geen

])enwortel, maar een groot aantal kleinere wortels. Voor de

stam in de hoogte groeit, moet hij eerst een behoorlijken om-

vang verkregen hebben, en dit duurt bij sommige soorten zeer

lang. Ieder, die wel eens palmen uit zaad gekweekt heeft,

weet hoe lang hij moet wachten, hoe zwaar zijn geduld op
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de proef gesteld wordt, voor de stam te zien is, is die er eens,

dan groeien ze meestal snel in de hoogte. Het is juist het

vormen van het begin vun den stam, waarvooi' de palmen

zooveel tijd noodig hebben. Zij doen zulks door het vormen van

steeds grootere bladeren, die sehjjnbaar uit hetzelfde puntdiclit bij

den grond ontstaan, tot eindeljjk na vrij langen tijd het stammetje

den noodigen omvang bereikt heeft en forscher kan doorgroeien.

Bij eenige palmen, zooals bij Sabal, Ceroxijlon, enz. geschiedt

de ontwikkeling van den stam op andere wijze, deze wordt

hier niet in de aarde gevormd. Zij blijven als jonge idantcn

boven de aarde kruipen met een z. g. wortelstok, terwijl het

ondereinde met talrijke w^orteltjes in den grond bevestigd is; dit

gaat zoo voort tot de kruipende stam den gewenschten omvang

heeft en de bladroset flink ontwikkeld is, dan eerst verheft

hij zich uit zijn kruipenden stand en groeit lijnrecht naar boven.

De palmstammen worden onderscheiden in rottan of calamus-

stammen, de naam geeft de bedoeling duidelijk genoeg aan

;

deze soorten groeien het snelst ; daarop volgen de gladde zui-

len-stammen, zooals die van Plmuig^ Oreodora^ enz.; eindelijk

heeft men de z. g. bladnervige stammen, die zich vooral van

de eerstgenoemde onderscheiden door korte internodiën en

waarvan dikwijls het onderste deel van den bladsteel, nog lang

nadat het blad afgevallen is, bevestigd blijft. Een mooi voorbeeld

hiervan hebben we in den hier vrij veel aangeplanten Oliepalm,

Elaeis giiineënsis. Bij deze en bij nog eenige andere, doet

zich een verschijnsel voor, dat wel besproken mag worden.

Ziet men een jongen stam dezer palm, dan zitten er nog al

de overblijfselen van bladstelen avm, gewoonlijk groeien in de

oksels, die deze met den stam maken, een aantal varens, die zich

in den westmoesson krachtig ontwikkelen en eene eigenaardige

versiering opleveren. Wordt de stam ouder, dan verdw ijnen deze

bladstelen gedeeltelijk, de stam wordt kaal. Het vreemde van het

geval is echter; dat niet de oudste, de onderste, het eerste afvallen,

neen, het zijn de jongste, de bovenste, die het eerst verdwijnen.

Ik kan de reden van deze eigenaardige handelwijze niet bevroeden.

W.
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De Duitscher verstaat ondor Standortsflanzen planten, die

eigenaardig zijn voor eeno bepaalde soort standplaats, planten

dus, die mits in liet wild groeiend, belangrijke aanwijzingen

kunnen geven omtrent de samenstelling van (V'w grond voor

die standplaats. Zoo zijn er planten, die op sterk zontgehalte

van den grond wjjzen. Uit het voorkomen van andere plan-

tensoorten weei' kan men met eene groote mate van waar-

schijidijklieid besluiten oj) groote armoede aan minerale voe-

dingsstotten, b.v. stikstof, phosphorzuur, enz. in den grond,

dus op onviinditbaarheid, t(n-wijl weer andere planten, die in

her wild uitsluitend op zeer vruchtbare humusrijke gronden

voori\omen, dooi" haar tegen woojvligheid oj) vruchtbaarheid van

den grond wijzen.

I>ei) Iloliandsch woord vooj' zulke planten is mij niet bekend.

Wellicht zou iiu'n het nog het beste door ,,,s^f//r/y^/«a/,s-;;/flH/r/t"

kunnen vei'talen.

De kennis van standplaats-planten is vooj'al voor een land

als X'ederlandsrh-lndir' van jjraktisch l)(da,ng.

Immers bij het uitzoeken van voor eene bepaalde cultuur

U'eschikte boschgi'onden, het z.g. zoeken luiar wofs/e tp-oiulni.,

kan de kcninis der „siandj)laats-|»lanten"' soms eenige aanwij-

zingen geven omtrent de eventueele i;-eschikthei(l dei' uitge-

zochte gronden.
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Aangezien echter de verschillende factoren, waiirdoor het

oorspronkelijk voorkomen van ecne zekere ]>lantenso()rt bepaald

wordt, buitengewoon talrijk zijn, zal men bjj het trekken van

conclusies de grootste voorzichtigheid in acht moeten nemen;

inzonderheid dii;ir, waar de (nschcii, welke de verschillende

wildgroeiende j)lanteii aan gi'ond en klimaat stellen, nog zoo

uiterst onvolledig bekend zijn als hier in de tropen.

]n Kaïroj);!, vooral in Dnitscliland, is op dit gebied reeds

})etrekkelijk ve(d gedaan.

Dit moge blijken uit het hieronder geciteerde, l>etretf'en-

de dergelijke onderzoekingen, welke onlangs door l)i-. A.

Banma)t)i, in eene Duitsche houtvesterij ingesteld zijn. J)e

onderzoekingen zijn beschreven in het Forst/ich-natiinr isseii-

schaftUch' Zeitschriff van Dr. R. Hartig 1892 No. 12 onder

den titel van

:

Die Bochnkarte und ihre Bedeiifmuj für die Forsftoirthscliaft.

In de bovenbedoelde houtvesterij werden de versch'illende

gronden ])hysiseh en chemiscli onderzocht en tegelijk(>rrijd

de kenmerkende oorspronkelijke vegetatie, de boschtiora, op

die onderzochte gronden, de stand'plaats-plmtteii dus, nauw-

keurig genoteerd. En daarbij bleek uit „de analyse der grond-

,,soorten duidelijk het nauwe verband tussciien den groei der

„woudboomen en de pliy!^i«ch-chemische samenstelling vanden

„grond''. Zoo stonden de beuken en lorkenboomen uitsluitend

op de gronden, die miii of meer rijk aan minerale voedings-

stoiien waren, terwijl de grove den bijna uitsluitend alle

gronden in bezit genomen had, welke zeer arm aan kalium

en phophorus waren.

De gronden in die houtvesterij bestaan vooral uit kleigron-

den, welke door zand bedekt zijn. Al naar gelang die zand-

laag dikker is, heeft de boschflora daar een ander karaktiM'.

Waar de bodem met een sanienhangend grastapijt liedekt is,

terwijl eiken en sparren het onderhout vormen, kan men zeker

zijn, dat de zandlaag minder dan een halven Meter dik is.

AVaar de zandlaag 0.5— 1 Meter dik is, ontbreekt het spar-

renonderhout geheel en al, wordt eiken ondergroei zeldzamer
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en treden boschbessen {Vacciuiiim) Mi/rfi/Uus on V. V'dis4daea

in de plaats van het gras.

Waar de zandlaag nog dikker is, vindt men in de plaats van de

Vaccinium-^oovtew het heidekruid (CitlhoiaJ, dat nog geringere

eischen aan vochtigheid, minerale voedingsstoffen enz. stelt.

Waar de zandlaag buitengemeen dik is (2 Meter of meer),

is de grond alleen begroeid met het rendier-korstmos (Cladouia

rangiferina^ ^ of het z. g. „Hungermoos"^, terwijl daar nóch

eiken, nóch sparren-onderhout, nóch boschbessen, nóch heide-

kruid voorkomen.

Waar de bovengrond uit zand bestaat en zeer arm aan kalk-

zouten en bijzonder vochtig is tengevolge van stilstaand water

(staand grondwater), bedekken veenmosseu (splimjmmi) den

bodem, terwijl aldaar ook nog de navolgende planten veel-

vuldig voorkomen. Drosera rotundifoUum, Eriophorum vagi-

natuMj Vaccinmm Oxgcaccos, VioJa pabistriSy enz. Daarentegen

groeien op dergelijke vochtige kleigrondeu Cypergrassen, biezen

en rietgrassen. Op vochtig, humeus zand, waar de grond geen

ongebonden liumuszuren bevat, groeit de adelaarvaren (P teris

(Kpülina) even krachtig als veelvuldig.

„Reeds nu", zegt Dr. Baimiann^ „moet er de aandacht op

„gevestigd worden, dat bjj het samenstellen van grondkaarten

„de beschrijving der boschfiora onontbeerlijk is, omdat grond-

„analysen in de praktijk van het Jioschwezen onuitvoerbaar

„zijn en dus daar de kennis der typische vegetatie, der

y,Standortspflanzen" min of meer de chemische analyse moet

„vervangen. Hierbij komt het er volstrekt niet aan op een

„peinlich genaue Aufziililung" van alle in een bepaald boscii

„wildgroeiende plantensoorten, maar hoofddoel moet zijn eene

„opsomming van die plantensoorten, welke op de te beschrijven

„standplaats zóó bijzonder algemeen zijn, dat zij min of meer

„door hun talrijk voorkomen den stempel drukken op het karakter

„der boschfiora. De zeldzaam voorkomende soorten zullen

„alleen dan vermeld behoeven te worden, wanneer men uit

„hun groei gevolgtrekkingen kan maken op bepaalde chemische

„of physische eigenaardigheden van den grond."
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Moge hot bovenstaande iets bijdragen om de opmerkzaamheid

te vestigen op het hooge belang van de nauwkeurige kennis

der levensvoorwaarden van de wildgroeiende planten (inzon-

derheid der boomen) van Nederlandsch-Indië, zoowel voor den

land- als voor den boschbouw dezei' gewesten.

S. M. KOOKDERR.



DE TÜIX YAX LIE TJOE HO?s^G.

Onlangs was ik in de g'elegeiilu'id den tuin in de beneden-

stad van i\on majoor der C'liineezen weer te zien; het is ruim

drie jaar geleden, dat ik dezen tuin voor het laatst zag, en

er in den eersten jaargang van 'reysniannia pag. 274 eene korte

bescln'ijving van gaf. Xog altijd is de liefhebberij van Lie

Tjoc llong dezelfde, nog altijd besteedt hij dezelfde zorgen

aan zijne Hovelingen; voor beininaars van planten is een

bezoek aan dit sdiilderachtig plekje de moeite overwaard. Het

is te frappanter om zijne ligging midden in de oude, drukke,

stoffige stad: de ingang van den tuin is in een onaanzienlijken

gang, men zou hier waarlijk zulk een lief plekje niet zoeken.

Lie Tjoe Hong is een hoffelijk en beschaafd man, een bemin-

nelijk gastheer, die iemand, die ei- hem om verzoekt, gaarne

in de gelegenheid zal stellen zijn tuin te bezichtigen.

Ik besprak vroeger een paar exemplaren Po(loc<ri-/)iis, die

nu't veel zorg in China gekweekt waren. De reeds vrij groote

planten wai'en zorgvuldig verj)akt met vrij groote kosten naar

Batavia i^'etransporteei'd. „Tedere plant was precies zooals de

„andere, zelfs geen blaadje iiiocht de eene plant ini'er iu'bben

„dan haar overbuuj'. De planten hadden ieder vjjf takken,

„geen gewone takken, dat zou te natuurlijk .zijn, en waar-

„scliijnlijk zouden die ook niet zoo merkwaardig aan(dkaiuler

..li'elijk zijn. iedere tak was ei' op geënt, de litteekens van

„deze opei-atie waren nog duidelijk te zien, er is hier geeji

„vergissing mogelijk. Onder uir den stam, beneden den grond,

„ontsproot iMMi sranniierje in "t klein, n'eheel li'elijk aan de oude, in

„miniatuur, liieroj) waren \ ier takjes geënt; mijn cieei'one nuiakte

„er mij (jpmerkzaam op, dal het de biaiig met een anak was.

„AVat men ei' van moge zeggen, waai' is luM, dat twee plan-
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„teil, i;"ek\v(H'kt, il;it zij /.oo iii'ccics op elkaar ,L!,'('lijk('u, eoil

„kunststuk va.Ti horriculniiir verrcMnicii, waanncdc de hoste

„Europeesclie kwoekcr lieel wat \\(M'k zoude hebben.''

Deze heide planten hestaan niet meer; niettejivnstaaiide alle

zorgen er aan besteed werden, konden <le |)la:nten, die in

China al zou lang gcdeef'd hadden, en indien zij daai' gebleven

waren, waarsehijnlijk nog Jaren zouden leven, het in ons

warme klimaat niet uithouden Ook op a.nd(M'e plaatsen hier,

hooi' ik, waar Fodararjuis met geiinte takken uit ('hinageïm-

]K)rteerd werden, leggen zij het na korten of langoren tijd af.

Dezelfde planton (M'liter ook o|) de ("binoesche wijze inden

vorm van dwergboonuni gekweekt, maar met natuurlijke tak-

ken, bonden hot bier zeer lang uit, van deze stonden er ver-

scbeiden exemplaren in liio 'l^joe Hong's tuin.

De oudste planten in don tuin waren eenige l\nnar'nide}i^

Tamar'ntdii!< iiid/ca L, l]j(')iuin(^ Castiay'nta ('(jH/scf/foIia Forfif

en WaruKjin^ Ui-osflr/nuf heiijam'iHcHm Miq.

Eene Tamarinde stond in een groeten, pracbtigon, blauw

porceleinen pot, w^elke laatste een(» waarde vertegenwoordigde

van circa. /' HOO ,
de stam dezer plant beeft een omvang van

1.4() M. en is 1.30 M boog; er zijn op nagenoeg regelmatige

afstanden 12 stuks korte takken aan, en niettegenstaande bet

boompje bonderden jaren oud moet zijn, waren de takken voor-

zien van friscb gekleurde jonge blaadjes, zoo sappig groen, dat

men bet aan boomen, die op natuurlijke wijze gegroeid zijn.

niet beter kan wenscboii.

Een Casuarina equii^etifolid Forst liad een stamomtrek van

0.75 cM en eene hoogte van 1.75 M, twintig takken waren

spiraalsgewajze aan den stam geplaatst. Deze beide planten

waren sedert ruim dertig jaren in hot bezit van denzelfden

eigenaar, ze w^aren in dien tijd niet noemenswaardig in omvang
of lengte toegenomen

Andere planten in dwergvorm gekweekt waren Ehrcfid hn.ii-

folia Rxb. seroet tjina^ hiervan stand een exemplaar van twintig-

jaar oud, met een stam 0.65 >[ boog, van vijf takken voor-

zien; die op regelmatigen afstand van elkaar geplaatst ziju.-

IV
^

31
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Op gewone wijze gekweekt bereikt deze Ehretia na een leeftijd

van een half' jaar deze hoogte al. Het is dezelfde })lant, die

men op Passar Malem in allerlei grillige vormen, gekweekt ziet

;

zoo zag ik er in den vorm van vogels, van vogelkooien, van

tafels enz. Het i-; niet zoo bijzonder moeielijk de plant in al

deze vormen te dwingen, met geduld brengt men het er ver

in; langs een vorm van ijzer of koperdraid laten zich de nog

jonge, tengere takjes gemakkelijk binden en behouden dan, als z j

ouder zijn, de eens aangenomen gedaante. Ik kan het niemand

aanraden zich op de cultuur de^er plant in genoemde vormen

toe te leggen, moge het al toonen, wat men door geduld

van eene plant kan maken, mooi is het niet.

Xog waren er goed gevormde dw^ergplanten van Kingkit^

Tr/phasia trifoliafa DC, een bekende heester, waarvan de

vruchten gebruikt worden om manisan van te maken, en die

zich zeer goed in dwergvorni laat kweekeii.

In andere groote potten waren op rotsen van koraal, waar-

tusschen en waarlangs kleigrond was aangebracht, geheele

groepen planten geplaatst; zoo stond er in of liever op één

zoo'n pot een Waringin., eene groep varens^ eenige bloeiende

Pavefta\^, en op eerstgenoemden boom groeide eene Ameri-

kaansche Orchidee, eene Onc/dium-HOori:, die met een tros goed

ontwikkelde bloemen prijkte. Renige der (hverg- Waring ins

hadden fraaie, bonte blaadjes, deze waren versierd met talrijke,

kleine, zwarte stipjes, waaromheen gele randjes. IV\] nader

inzien bleken deze kleuren door eene bladziekte te zijn veroor-

zaakt, die de planten echter niet veel schijnt te hinderen, en

daar zij er hierdoor mooier, ten minste geheel anders uitzien

dan de groene, zijn de eigenaars er zeer op gesteld.

AFerkwaardig is liet, diit deze dwergplaiit(Mi nooit overgeplant

worden, dat de aarde nooit vernieuwd wordt. Zij zijn ge])lant

in zwaren kleigrond, die hier en daar aan den kant van rivie-

ren gehaald wordt, deze wordt goed nat gehouden, echter

nooit hemest, voila tout.

in fraaie vaaspotten prijkten nog vcrschilleiKh' watei'plan-

ten, o. a. Tarateh's, Nelumbiion''s en Nijmpliaeci's, ook al in



— 467 —

zakformaat, zij droegen veel kleiner bloemen clan iiier in de

vijvers

Behalve genoemde d\verg])laiiten stonden er in den tuin nog

zoowel in ])otten als in den vrijen grond verscheidene andere

fraaie planten, o.a eenige goed gekweekte Pauax-aoovten,

Gedomf-dong lanf, verschillende fraaie palmen zooals Cijrtos-

tachi/ii renda^ do roode pinainj, Areca catecJiu \ai\ Deze zeld-

zame palm, die evenals de eerstgenoemde p'mang roode, hel-

der gele bladscheden heeft, die den stam omsluiten, is afkom-

stig van de Molukken en daar onder den naam van Pinang

tnmg hoelan bekend. Xog vond ik er de fijne Chnimllidocarpuf^

lutesceHS^ een paar goed gekweekte Ldfiniia-soorton enz. In

de veranda stonden eenige fraaie planten van Cgi^erm^ alter-

Nifolius L, het was de gewone, groenbladerige vorm ; de bonte,

die in Europa nog al in potten gekweekt wordt, is hier nog

niet geïmporteerd; ik twijfel niet, of deze zou hier ook bij-

zonder in den smaak vallen

Als een bewijs welke moeite de Chineezen zich geven, en

hoe zij geen kosten ontzien om goede resultaten te verkrijgen,

kunnen de Clfrus, djeroek-ji/anfen dienen, die de majoor in

zijn tuin kweekt. Xiet alleen waren de jonge planten, om
de echte soort te krijgen, uit (Jhina ontboden, maar tevens

w^erd de grond, waarin zij in haar vaderland het beste groeien,

in voldoende hoeveelheid ingevoerd. In den tuin werd de

gewone aarde verwijderd , daarvoor in de plaats kwam de

Chineesche aarde, en nu eerst werden de djeroeks geplant.

De vruchten bewezen door haar fraaien vorm en fijnen smaak

dat de moeite niet te vergeefs besteed was.

Zooals ik boven met een enkel woord reeds mededeelde,

staat er voor een kapitaal aan prachtige Japansche en Chi-

neesche porceleinen potten in den tuin, sommige dezer staan

op wit of gekleurd marmeren, de meeste echter op gemetselde

voetstukken. Behalve deze porceleinen potten zijn er nog

eenige van gebeeldhouwd (Jhineesch graniet, die uit Amoi
ingevoerd zijn Atidden in den tuin staat eene zware tafel,

omringd door dito banken, ook uit graniet vervaardigd
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Xo"' uit (Icii tijd van don „dwazcMi CVo/o/z-liandol,'' — de

iiiajKor lioei't niot óóii Croton moer in zijn tuin — dateert een

album, dat liij mij liet zien. ( )p ieder blad waren een paar

('roton-bladeren o'oteekond en zooj- fraai ."'eklourd, al deze bla-

deren waren van plantcMi afkomstig' uit do collectie vroeg'er in

het bezit van den majoor. liet album is een geschenk van

den kaptein der l'hinoezeii Ooij Hok Tjiang en g'eteekend door

den C'hineesehen schilder Kam Kong Jen. Het is zeker de

moeite van hot bezien overwaard.

W.



BAJAXG-HOUT (MAK.)

Iiitsid ((iitboim^HsIs. (f)

Het Bajang-hoiit, wel eens doch iiiindcr Juist Kaijoo bessi

of ijzerhout genoemd, is niettegenstaande zijne uitmuntende

hoedanigheden als bouwhout op Java een vreemdeling. Djati

voorziet aldaar de markt zoo ruimschoots, dat voor gewone

doeleinden de behoefte aan een vervanger zich niet doet ge-

voelen. Wordt er echter lang liout gevraagd, b. v balken

van 10 M en meer, dan is 't wel eens moeielijk het benoodigdc

te vinden en moet zulks niet zelden van elders, ja zelfs van

uit Australië en Amerika aangevoerd worden.

't Is algemeen bekend, dat onze buitenbezittingen een schat

van prachtig timmerhout aanbieden ; te vele bezwaren, vooral

wat transport betreft, beletten echter meermalen eene geregelde

exploitatie. Dank zij 't zich meer en meer uitbreidende stoom-

bootverkeer, verdwijnen die moeielijkheden geleidelijk, zoodat

in de laatste jaren reeds groote hoeveelheden timmerliout uit

de Molukken te Makassar werden aangevoerd.

De eerste plaats daaronder bekleedt het Bajanghout, dat met

recht het Teak der Molukken genoemd mag worden.

De zwaarstammige boom komt in de bosschen dezer streken

overvloedig voor en wel in voor Java ongekende afmetingen.

Stammen van 25 M. hoogte en een diameter van 1 M. zijn

volstrekt geene zeldzaamheden. Het hout, dat veel overeen-

komst toont met 't Merbouw van Sumatra {Intsia Palentbojtica),

is van eene licht bruine kleur en zeer vast en lansr van vezel.

(tf Het is niet zeker of liet Bajnnuc-liout wel van Intsia aiiiboinenfis af-

komBtis: is.
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Het laat zich gemakkelijk bewerken eii is ongekend dunrzaam.

Balken, voor ruim 20 jaren bekapt, die al dien tijd onder de

allerongunstigste omstandigheden in weer en wind gelegen

hebben, zijn zoo gaaf gebleven, alsof ze eerst onlangs bewerkt

waren. Geen insect heeft 't hout aangetast. Aan stammen,

stellig een kwart eeuw geleden door boschbrand als anderszins

geveld, is geen vermolmd of vergaan plekje te vinden; de

buitenkorst is door den tijd dusdanig verhard, dat eene scherpe

bijl en een zware slag noodig zijn om haar te doordringen.

Op last van het departement van Marine werden indertijd

eenige proeven betreflPende het specifiek gewicht, de draagkrach-

ten en wederstand tegen uitrekking van Bajang met betrekking

tot Djati genomen en bleek daaruit, dat al deze factoren die

van Djati overtroffen.

Genie en waterstaat alhier weten de goede eigenschappen

van het hout dan ook wel te waardeeren, niettegenstaande Mi-

quel H onbruikbaar en Filet 't een uitmuntend bran</hout noemt,

dat echter licht door insecten wordt aangetast!

Djampea, Juni 1893.

JOCKIN.



TERRASSENAANLEG BIJ DE KOFFIECULTUÜR.

In den laatsten tijd is de kwestie van terrassenaanleg weder

aan de oi'de van den (hv^ ; misschien kan het zijn nut hebben

ook mijne zienswijze omtrent den aanh\o- van terrassen in korte

trekken mede te deelen.

In de eerste plaats diene men zich, alvorens terrassen aan

te leg-gen, de vraag te stellen : „Is degelijke grondbewerking

bij de koffiecultnur noodzakelijk" ? Naar de beantwoording dier

vraag hangt de al of niet aanleg van terrassen af'. Meent

men, dat men bij die cultuur volstaan kan met het korthouden

(babatteu) van het onkruid, dan zou het dwaas zijn terrassen

aan te leggen, terwijl het nog dwazer zou zijn dat niet te

doen, zoo men degelijke grondbewerking wil toepassen, zonder

in een minimum van tijd den goeden bovengrond verloren

te doen gaan.

Terrassen zooals in der tijd op Java in de Cxouverneraents-

aanplantingen werden gebezigd, d.z. doorloopende, mooie hori-

zontale terrassen van overal gelijke breedte, acht ik om diverse

redenen hoogst ondoelmatig en zou ik alleen daarom niet

toepassen, onulat men daarbij de risico heeft, de koffieboomen

bij sterk hellend terrein in den altijd minder goeden ondergrond

te moeten planten, terwijl de goede grond naar voren, dat is

naar de helling, is gebracht.

Mij heeft in de praktijk steeds het beste voldaan een terras

voor lederen boom, ook op vlakke terreinen (waarbij zoo noo-

dig draineergoten ;) de lengte van zoo'n terras varieert naar

gelang van de plantwijdte der boomen, maar is nimmer langer

dan die wijdte, terwijl ik de breedte regelde naar de meer of

mindere helling van het terrein, zoodat zij broeder (breedte

echter nooit grooter dan de lengte) worden naargelang het
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terrein vlakker wordr ; bij j^eheel vlakke terreinen zijn de

leno:te en breedte van bet terras i2;elijk aan den afstand, waarop

de boomen onderling: worden g-eplant. Zoo noodip," worden na

bet planten, bij het patjollen, later de terrassen op sterk bel-

lend terrein verbreed. Zoo'n terras wordt bij bellend terrein

begrensd aan eene of meer zijden door den voet van den ga-

langan van de naastvolgende, booger liggende terrassen, on

aan de overige zijden door den krnin — rand — (onbewerkt

smal stnkje grond) van den galangan van bet terras, waarop

de boom is geplaatst, zoodat zoo'n terras als 't ware door dijkjes

is omgeven; zijn enkele terrassen op gelijke boogte, dus in één

horizontaal vlak gelegen, dan blijft tnsscben twee terrassen tocb

een onverwerkte smalle strook grond (dijkje) staan, terwijl b[j

geheel vlakke terreinen ieder terras (dus iedere boom) in 't

vierkant door zoo'n dijkje is omringd. Een en ander dient

om zooveel mogelijk afspoeling van aarde va,n lu^t eene terras

naar het andere te voorkomen.

Uit het vorenstaande volgt, dat een, op de door mij bedoelde

wijze geterrasseerd, hellend terrein, om zoo te zeggen niets

dan kleine trapjes te aanscbouwe]i geeft, zoowel iii de breedte

als in de lengte van dat terrein ; alleen bij een zeer gelijk-

matige, zicb in eene ricbtiiig uitstrekkende helling zal bet

voorkomen, dat meerdere boomeii op eene zelfde hoogte komen

te staan, maar dan nog beeft iedere boom zijn eigen, afge-

scheiden terras.

Alvorens iiu de door mij bedoelde terrassen aan te leggen,

beslisse men, of men gatim zal maken of n'iot
;

in beide geval-

len beginne men de plaatsen, waai' de koffieboomen moeten

komen te staan, iniil(b'ls stekken uit te zetten, en woi'den in

bet eerste geval de gaten gemaakt oooi- cii al eer de tei-rassen

worden aangelegd, liet viilbni der gaten en het maken der

terrassen geschiedt gelijktijdig en op de volgende wijze:

Men begint met eene smalle stj'ook langs de wa,nden van

bet gat (vooi- zoovei' doei' het openliggen van den grond af-

brokkelen dei' wanden heeft plaats geliad) af te kappen, waar-

door een kb'in u'eilcelte van het gal wordt gevuld, de vei'dere
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vulling geschiedt middels het hcsrc ^^cdccUe y;vii de vroeger uitge-

graven aarde en nier Ikt liovenlaagjc van de helling, welke

weggekapt moet worden om liet terras te vormen (mocht er

te veel aarde voor de vulling zijn, dan wordt het meerdere

gelijkmatig over het terras verdeeld); het onkruid en «len ond(vr-

grond van het weg te kappen gedeelte brengt men naar voren,

d.i. naar de staangebleven helling, terwijl men niet meer

wegkapt dan noodig is om de aangenomen lengte en hi'ecdte

van het terras (reelithoek) te NcrkrjjgcMi ; eindelijk zorge men,

dat het middelpunt van (Umi Itoven omtrek van het gat zoo

dicht mogelijk komt bij liet suij|nnir v;in de diagonalen, wcdke

men oj) het terras kan trekken.

Worden er geen gaten gemaakt, dus het tweede geval, dan

zorge men bij den aanleg der terrassen zoo min mogelijk den

grond weg te nemen van de plaats, waar de boom moet komen

te staan ; men laat dus eenvoudig eene zekere; kleine opper-

vlakte van de helling onbewerkt en brenge het onkruid en den

uitgekapten grond (d.i. de grond gelegen boven het onbewerkt

gebleven stukje) naar voren, waarbij men er naar moet streven

de goede aarde te brengen in de nabijheid van de plaats, waar

de boom zal worden geplant; liet onkruid en de slechte aarde

trekke men naar den bnitenriinil vau het te vormeu terras.

Is eenmaal het terras in zooverre gereed, (Lau patjolle men het

onbewerkt gebleven stukje, en verspreidt men de aarde zoodanig,

dat een horizontaal vlak wordt verkregen.

()m uu in den vervolge zoo min mogelijk afspoeling van

aarde te verkrijgen, patjolle men nooit in deu zvvaren regentijil.

terwijl men nimmer het schott'elen toepasse maar steeds diepe

grondbew^erking, waarbij men traeht zooveel mogelijk groote

kluiten te vormen. (l']eiimaal "sjaars Hink 'liep patjoUen zal

meestal als grondbewerking voldoende blijken). N'alt er na

zoo'n wijze van werken zware regen, dan heeft er geen afspoeling

van grond plaats, maar worden in de eerste plaats de openingen

tusschen de kluiten met de van die kluiten afspoelende aarde

gevuld, terwijl bovendien de niet bewerkte stukjes grond (dijkjes

of randen der terrassen) liet afstroomen van grond tegenliouden.
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Deze wijze vau werken gaf mij steeds de beste resultaten.

Moet raen ecliter terrassen aanleggen in een bestaanden niet

geterrasseerden aanplant, dan zou ik eenc andere methode

volgen, waarvan de bespreking niet in het doel van dit episteltje

ligt.

In 't kort meen ik de voordeelen vau de door niij bedoelde

terrassen in het volgende te kunnen samenvatten

:

Ie het grondverzet wordt veel geringer dan bij horizontaal

doorloopendo terrassen

;

2e de boom loopt minder kans om in don minder goeden

ondergrond te moeten worden geplaatst

;

3e goede grondbewerking wordt, zouder groot verlies vau

grond, mogelijk ; en

4e afspoeling van grond wordt tot een minimum beperkt,

wanneer degelijk wordt gepatjold en niet wordt geschoffeld.

Juni 1893.

X. X. X.



OVER ZIEKTE IN DE TABAKSPLANT.

Aau een referaat uit ouderstaaiul tijtlsehrift ontleen ik liet vol-

gende over twee ziekten van tabak, volgens onderzoekingen van

D. Iwanowsky.

In de eerste plaats beschrijft hij de z. g. aschziekte. Eene voch-

tige standplaats en vochtig weer begunstigen het optreden dezer

ziekte, die daarin bestaat, dat op den bovenkant der bladeren een

wit, spinnewebachtig weefsel o)itstaat. Gewoonlijk komt het eerst

op de onderste bladeren, waarna het zich over de middelste en

bovenste verspreidt. Volgens niicroseopische onderzoekingen be-

staat het weefsel uit [NFyceliunidraden, die niet korte, blaasvormige

organen in de opperhuid van het blad dringen. Er vormen zich

conidiën, die eerst eene elliptische gedaante hebben; na het af-

vallen verliezen zij veel vocht en nemen een cylindrischen vorm

aan, terwijl de inhoud korrelig wordt. In gedistilleerd water kie-

men zij spoedig; er ontstaan dan aan eene of aan beide zijden

Myceliumdraden. Deze conidiën worden door den wind op de bla-

deren gebracht, waar zij kiemen en het bovenbeschreven weefsel

doen ontstaan.

Oiditon Tahaci, door T. v. Thüiuen in 1878 beschreven, heeft

kleinere conidiën. Iwanowsky vond op eenige Compositen vooral

op Tnida Helenium en Lappa toinentosa, een couidiën-vorm, die tot

Erkyphe lampocarpa behoort, en die sterk aan eerstgenoemde doet

denken; bij het uitzaaien dezer conidiën op tabaksbladeren ont-

kiemden zij en deden het bovengenoemde weefsel ontstaan. Het

onderzoek bracht verder aan het licht, dat de vruchtlichaampjes

op genoemde Compositen overwinteren om in het voorjaar de tabak

te infecteeren.

De cellen der parasiet dringen in de opperhuid van het tabaks-

blad; eerst ontstaan er bruine vlekken, en kort daarna vallen de

bladeren af. De schade, die deze ziekte veroorzaakt, hangt in hoofd-

zaak van den vochtigheidsgraad der lucht af; dichte aanplantingen
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Tan boonien in of nabij do tal)aksaaii|»lantinu:ou zijn ook bevor-

dei'lijk aan hi't optrcMlon dor ziokte.

In de twooilo ])hiats komt de z. n'. ^lozaïk-ziekle ter sprake;

deze is herkenbaar, doordat er zich op de bladeren eenige dicht

l)ij do nerven zittende j)lekken donkergroen klenren , terwijl an-

dere, tassehen de nerven liggende bladdeelen, eene lichtgele tint

aannemen. De grenzen tusschen beide klenren zijn scherp getee-

kcnd. Ifet zieke Idad groeit veel langzamer dan het gezonde, do

donkergroen geklenrde deelen van het blad groeien krachtiger dan

de gele, zij vormen daardoor opzwollingen. De ziekte tast slechts

de jongste deelen der plant aan, de plantendeelen, die bij het eei-ste

optretlcn dor ziekte niet zoo jong meer zijn, blijven verschoond.

Indien jonge plantjes aangetast worden, sterven zij meest geheel af.

De Mozaïk-ziekte werd het eerst door A. ^[eijcr van Wageningen

beschreven ; volgens Iwanowskv Terwisselde hij de ziekte met eene

andere, die door Iwanowskv en Polowzow onder don naam van

pokziekte was beschreven. In Holland komen beide ziekten op

dezelfde planten voor; dit gaf Meijer aanleiding, zo te beschonwen

als iiehoorende tot verschillende stadiën van eene zelfde ziekte. Hij

geeft de volgende redenen op, die hem er toe gebracht hebben ze

als twee verselHUende ziekten te beschouwen: In de eerste plaats

vond liij in Kloin-Kusland on Bossarabiö, waar de pokziekte altijd

heerscdit, de Mozaïk-ziekte niet. In de Kriin vindt men in denzelf-

den aanplant, tabaksplanten, die alleen aan pokziekte en andere,

dio alleen aan .Mozaïk-ziekte lijden. Jonge bladeren worden nooit

(l(H)r pokziekte, wel door Mozaïk-ziekte aangetast.

Hij komt tot het resnitaat, dat beide ziekten een verschillonden

oorsprong hebben, do oorzaak van het ontstaan der pokziekte is

te zoeken in do vochtverdamping door de bladeren, terwijl de

^lozaïk-ziokte, zooals ook door Meijer is aangetooinl, van parasi-

taii'cn aard is.

{BcUu'l'ie zuin Hokinischcn ('nUrul- tv.

hlali. Heft 3/4, IS!):'.).

.\(iK()N().Ml.Sl'lll<: K.VAKTK.V.

Niet lang gele(l(3n werd bij de „Société luitionale (rAgriculturo

de Franco" een rapport ingediend, door eene commissie, wier speciale
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opdracht was geweest, liet nut van a<?roii()iniscli(! kaarten na te yauii.

In dit -rapport, nitgebracht door den lieer A. Carnot, koinen enkele

beschouwingen voor, waarin wordt uitéénge/et, wat eigenlijk onder

agronomische kaarten moot verstaan worden. Gedeeltelijk laten wij

dit ra])port hier volgen. Met voornaamste doel, dat de agronomische

kaarten beoogen, is om aan den landbonwer inlichtingen te geven

omtrent aard, physische en chemische ge.steldheid van de gronden,

die hij wil bewerkon. Heeft hij hierover voldoende gegevens, dan
kan hij bepalen, op welke wijze de bodem verbeterd zoude kunnen
worden, welke meststoffen hij noodig heeft, en in welke hoeveelheid

deze moeten toegevoegd Avorden om hem do grootst mogelijke op-

brengst van zijn gronden te verzekeren. Wanneer nu eene agrono-

mische kaart hem deze gegevens zal leveren, moet zij aan zekere

eischen voldoen, in het rapport nader uiteengezet, en welke in

hoofdzaak uit het onderstaande zullen blijken.

Tot het opmaken eener agronomische kaart is het ten eerste

noodzakelijk den bodem op een zeker aantal van te voren bepaalde

plaatsen nauwgezet te onderzoeken, zoodat men van die plekken

zoo nauwkeurig mogelijk de goede zoowel als de slechte eigenschappen

leert kennen. Heeft men deze plaatsen voldoende onderzocht, dan

moet men verder eene methode zoeken, volgens welke men de

verkregen resultaten mag generaliseeren, zoodat men, binnen zekeren

graad van nauwkeurigheid, uit do analyses van enkele grondmonsters

de gesteldheid van den geheelen bodem kan nagaan.

Om tot de beantwoording te komen der verschillende vragen,

die zich bij zulke onderzoekingen voordoen, wordt in het rapport

in de eerste plaats aangeprezen, de analyse van den bodem door

de planten zelven. Daartoe kiest men kleine proefvelden uit. in

de nabijheid gelegen van de gronden, die men in cultuur gaat

brengen en beplant deze voldiMi met de verschillende gewassen,

wier cultuur kans op slagen kan gexen in die streken. Op elk

proefveld vindt men dus dezelfde i)laiiten terug, maar op heteene
veld worden deze planton met stikstofhoudende most behandeld,

op een ander weder met ]dios|)hate)i of kali-mest, of met deze

mest-soorten in onderling vers(diillende verhouding; dat men voor

de noodige controle zorg moet dragen zal duidelijk zijn, en eveneens
zal men dikwerf do hul]) van meer ervarenen moeten inroepen ter

verklaring der verkregen resultaten. De andere methode om tot

een inzicht te komen der bodemgesteldheid is, dat men na een
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voorafgaand onderzoek op de physische gesteldheid (grof en fijn

zand etc, waterlioudend vermogen eU\). de chemische analyse te

hnlp roept. Deze methode is zeer zeker wel meer wetenschappelijk,

maar gaat aan twee gebreken mank, ten eerste zijn de resultaten

voor een ieder niet zoo in 't oog vallend als bij den aanleg van

proefvelden, en dan kan men wel langs chemischen weg, het

absolute gehalte aan stikstof, phosphorzuur, kali etc. bepalen, maar

blijft daarbij een factor van het grootste gewicht onbekend, namelijk

in welke verhouding deze stoften door het plantonlichaam worden

opgenomen. Het vraagstuk der bemesting zoude eene groote schrede

nader tot oplossing gebracht zijn, wanneer ook deze factor met

eenige zekerheid langs chemischen weg kon bepaald worden. Wel

worden er verschillende methoden aangeprezen, die ons hierbij

verder moeten brengen, zij staan echter aan evenveel controversen

bloot, waarbij de beoordeeling hunner juistheid zeer uit één loopt.

Dat landbouw-proefstations de plaatsen zijn, waar deze chemische

analyses met den meesten waarborg voor juistheid kunnen uitgevoerd

worden, spreekt van zelve. Door deze twee methoden, de empirische

en de chemische, verkrijgen wij dus een zeker aantal gegevens,

die ons inlichten omtrent de gesteldheid van den bodem op oen

klein aantal beperkte plaatsen ; wil men nu eene goede agronomische

kaart kunnen verkrijgen, dan rest ons nog zekere algemeene regelen

te vinden, volgens welke wij deze gegevens mogen generaliseeren.

Xu doet zich het feit voor, dat in eene zelfde, beperkte streek,

de bodem dikwerf zeer in samenstelling verschilt, zoodat men dus

een groot aantal proefvelden zoude moeten aanleggen en grond-

proeven onderzoeken; het is echter hier, dat de geologie onze

ao-ronomische kennis te hulp kan komen en onze taak aanmerkelijk

verlichten.

De geologische classificatie van gronden berust in hoofdzaak op

hunne chronologischen ouderdom, heeft dus een geheel ander punt

van uitgang dan de basis, waarop onze agronomische indeeling

moer berusten. Sinds langen tijd echter heeft men reeds opgemerkt,

dat er wel degelijk verband bestaat tusschen eene geologische

formatie en den plantengroei, welke zulk eene formatie bedekt. Eene

zelfde geologische formatie geeft toch gewoonlijk het aanzijn aan een

bodem met dezelfde eigenschapi)en, wat ons niet mag bevreemden,

wanneer wij bodenken, dat in zulk oeno formatie nagenoeg dezelfde

zelfstandighedon voorkomen in ongeveer dezelfde verhoudingen.
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• Aan de oppervlakte vindt men dikwerf' afzettingen en lagen, die

geeu vaste gesteenten vormen, van recente geologische formatie

zijn en in zeker opzicht (door water, wind etc.) gemakkelijk ver-

plaatsbaar zijn. Deze losse formaties, die den vasten ondergrond

overdekken, vinden, zoo zij van eenige uitgebreidheid zijn, van

zelve hare plaats op eenc goede, geologische kaart. Is de opper-

vlaktelaag echter zoo dun , dat bij eene goede grondbewerking, de

ondergrond ook wordt aangetast, dan kan men in 't algemeen deze

bovenste laag bouwaarde, als 't product van den ondergrond be-

schouwen, en behoeft deze dan niet afzonderlijk vermeld te worden.

Op eene goede, geologische kaart vinden wij dus aangegeven den

aard der gronden, die wij aan de oppervlakte vinden en dus eene

indeeling van grondsoorten, die voor ons doel van belang is. Nu
blijft nog slechts de vraag of deze geologische indeeliug ook over-

eenstemt met de productiviteit van de verschillende bodemsoorten

voor verschillende cultuurgewassen, zoodat dus de grenslijnen op

eene geologische kaart aangegeven, tevens dienst zouden kunnen

doen op eene agronomische. Uit enkele feiten, die nog licht in

aantal te vermeerderen zouden zijn, blijkt dat er werkelijk zulk

een nauwen samenhang bestaat tusschen deze kaarten, eu dat de

verdeeling van zekere cultuurgewassen in ééne zelfde landstreek

nauwkeurig gebonden is aan geologisch dezelfde formaties. Zoo

werd in 1855 door Levallois eene geologische kaart vervaardigd

van het Departement de la Meurthe en in 1860 door Jacquet eene

agronomische van een onderdeel, het arrondissement Joul ; wanneer

men op deze kaarten de indeelingen door dezelfde kleur aangaf,

zoude de overeenstemming zóó groot zijn, dat men moeite zoude

hebben de beide kaarten te onderscheiden.

In do praktijk, chemie en geologie zijn dus voldoende gegevens

te vinden tot het opstellen van eene goede, agronomische kaart, on

het oordeel van de commissie was dan ook, dat de beste agronomische

kaart eene gedetailleerde geologische zoude zijn, waarop door

verschillende kleuren en teekens de agronomische waarde der

verschillende formaties werd aangegeven.

In bijzonderheden verder 't verslag te volgen zoude ons voeren tot

détails, waarvoor wij naar bedoeld rapport kunnen verwijzen. Het

was ons doel slechts aan te toonen, dat daar, waar men in 't bezit

is van goede geologische kaarten, het mogelijk is en van groote

waarde voor den landbouw, eveneens agronomische kaarten to
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voi'vaardiyea, ilio weywijssters kunnen zijn l)ij de keuze dor cultüui''

.u;esva.ssen en vooral bij de toe te passen bemesting. Waar in Europa

de landbouwer slechts over beperkte uitgestrekthedeu grond be-

stdiikken kan, en dus de vervaardiging van zulke kaarten staatszorg

moot zijn, rust in Indië, waar men met recht van onbeperkte

uitgestrektheden mag spreken, wanneer het particuliere landcontrac-

ten geldt, de zorg voor de vervaardiging zulker kaarten in hoofdzaak

bij den particulieren ondernemer.

[Henie génn-alp (]r>< Sciences. T. IV, iio. 'J). hh.

OVER DE WERKING V.VX MEIWALZOUTEN EN ZUREN,
OP DE KIEMBAARHEID VAN SPOREN VAN EENIGE DER

:\rEEST VERSPREIDE PARASITISCHE SCIIIAIMELS

ONZER CULTUURPLANTEN.

De Heer E. \Vütri(di nam cene serie proeven om aan te toonen,

met welke metaalzouten en zuron men het best de sporen der

schimmels, die de ziekten onzer cultuurplanten veroorzaken, kan

vernietigen.

Hij kweekte kunstmatig de volgende schimmels: Fhi/fopJdora

infestans, Percnosjiora cifi cola., Vstilügo carho, Fnccinia graitiinis

en Glccviceps jiurp/irca. Uitvoerige resultaten dezer proeven zijn te

vinden in het „Zeitschrift t'ur Pflanzenkrankheiten" Bd II. 1892,

]). 16), daar geeft in zeei' uitgebreide staten de schrijver zijne be-

vindingen.

Het gevoeligste bleken do conidiën van L'ereiiopsora viticola., daarop

volgen de conidiën van l'lnjtophfora infestans, enzv.

Jlet werkzaamste van alle middelen bleek het sublimaat, onmid-

dellijk daarop volgt het l.-apcrritriool, het ijzervitriool werkte bij

lange na niet zoo krachtig en werd in sommige gevallen door

zinkzoiiten oviM-trott'on. Natriumcai"l)onaat had in sommige gevallen

eone zwakke in andere gc^vallen in het ij-eheel \:^Oi'n werking.

{('ciilfalhlalt l'i'ir Bnidcrioïogic luid

rarasi/niLinn/c, No. 1.'^ - 1H<).3.) tv.

PULQUE.

I'iil(|ne is de volksdrank in ^fexico on afkomstig van de „Ma-

gueyplanl, v\elke vroegei- bij do inboorlingen bekend was onder
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den naam van „Octli." Volf^ens de legende zou een prins de

„Maguey" ontdekt liebbon on daai'voor do koningsdochter tot echt-

genoote hebben gekregen. Üo Latijnsche naam der plant is Agave

Americdna L ; zij behoort tot de familie der Amarj/llidaceae en

is algemeen bekend onder den naam van ,,honderdiarige aloë".

De naam Aloi' komt eigenlijk aan een geheel ander plantenge-

slacht toe, waarmee de Agave echter de groeiwijs gemeen heeft.

De bijvoeging „honderdjarig" mist niet allen grond, daar de plant

in Europa, waar zij veel in potten en kuipen gekweekt wordt, een

zeer groot aantal jaren behoeft om volwassen te worden, hoewel

dit niet juist aan 100 jaren gebonden is; in warmere gewesten,

dus ook in haar vaderland, zijn 8 tot 16 jaren daartoe voldoende.

Eene beschrijving ervan is overbodig, aangezien zij in Indië,

vooral de bonte variëteit, veel als sierplant gekweekt Avordt; de

bladeren leveren ook eetie vezelstof. Is de plant volwassen, dan

vormt zich in het hart de zeer snel groeiende, kolossale bloemstengel

;

na den bloei sterft zij langzamerhand, doch niet vóór een groot

aantal uitspruitsels gevormd te hebben aan den voet en in de

oksels der bladeren, die elk afzonderlijk spoedig tot eene nieuwe

plant kunnen uitgroeien.

Om de pulque te bereiden gaat men op de volgende wijze te

werk. Zoodra de bloemstengel zich begint te vormen, wordt hij

uitgesneden, zoodat in het hart der plant eene groote holte ontstaat.

Al het sap, dat voor de vorming van stengel, bloemen en vruchten

zou gediend hebben, vloeit nu naar buiten en vult genoemde holte

zóó snel, dat die meermalen per dag geledigd moet worden. Het

verzamelde vocht laat men dan eenige dagen gisten, en de drank

is gereed, die, evenals wijn, in grootere hoeveelheden gebruikt,

dronkenmakende eigenschappen heeft. De geur ervan komt overeen

met dien van oude kaas, waaraan men zich echter spoedig schijnt

te gewennen. Sommige planten kunnen tot 2000 K.G. sap leveren.

Ook in verschen toestand kan dit, met wat water vermengd, ge-

dronken worden ; het heeft dan een zuurachtigen smaak en verspreidt

eene walgelijke lucht. Andere soorten ^//ai'e schijnen niet geschikt

te zijn om een soortgelijken drank van te bereiden. In Frankrijk

heeft men het beproefd met Agave Sahniana, doch de smaak ervan

was afschuwelijk.

{Revue horticole, No. 9, 1893). s.
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HET VERSPENEN DER PLANTEN.

Ieder, die veel in potten uitzaait, zal weten, dat hij de jonge

plantjes, zoodra ze opgekomen en eeuigszius ontwikkeld zijn, moet

Yerplanten of, zooals men het noemt, verspenen. Het is noodig

zulks te doen voor alle planten, die men niet, ter bestemder plaatse

direct heeft uitgezaaid. Men verspeent, alvorens de jonge plantjes

reeds te veel ontwikkeld zijn. Het voornaamste doel van het ver-

spenen is hierin gelegen, dat men eene groote hoeveelheid haar-

worteltjes tracht te doen ontwikkelen, welke voor de planten de

voedingsstoflen zullen moeten opnemen, die ze noodig hebben voor

eene kiachtige ontwikkeling. Planten, die weinig wortels vormen,

worden zelfs meer dan eens na elkaar verspeend, terwijl bij 't

verspenen er ook op gerekend wordt, dat aan de verschillende planten,

die verschillenden grond voor hare cultuur noodig hebben, de voor

haar geschiktste grond gegeven wordt.

Na het overplanten begiet men de verspeende plantjes voorzichtig

met een fijnen gieter en beschut ze eenige dagen voor de zon; na

een paar dagen is die beschaduwing veelal niet meer noodig, de

plantjes zijn dan meestal weer voldoende aan den groei, zoodat

ze w.eer stevig rechtop staan. Ook planten, die men buiten in den

vrijen grond uitzaait, hebben soms behoefte aan verspenen. Men
kiest voor deze bewerking een regenachtigen dag uit of wel een

dag, waarop de lucht betrokken is. De grond moet natuurlijk voor

en vooral na de bewerking goed vochtig gehouden worden, hier-

van hangt voor een groot deel het welslagen der operatie af.

Er zijn weinig planten, die er niet van houden om verspeend

te worden, en die beter groeien, als ze direct ter plaatse uitgezaaid

worden. Zulke zijn o. a. Fapacer, Reseda^ Convoivulits, Violier, enz.

De jonge plantjes, die wat lang zijn opgeschoten, plant men met

voordeel wat dieper, dan ze gestaan hebben. Zij maken dan hoo-

ger aan den stengel nieuwe wortels en worden korter en krach-

tiger. Indien men er ruimte en tijd voor heeft, is liet nuttig, het

verspenen zelfs twee- a driemaal te doen : de plantjes worden er

sterker door.

In de boorakweekerijen worden de jonge boompjes, zoodra ze

ongeveer een jaar oud zijn, ook meestal verplant. Men steekt dan

eerst met eene scherpe schep, op ceiiige diepte schuin onder liet

jonge boompje door, om den langen penwortel af te steken. Hier-
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door wordt do ontwikkeling der zij wortels bevorderd, en er ont-

staat zoodoende een kraclitig" wortelgestel, dat den oroei der plant

slechts bevorderlijk kan zijn.

{Floralia, 2 Juni, 1892). w.

DE WALVISCH-KALEBAS.

In een stukje van Vilniorin over eenige nieuwe groentesoorten

wordt ook genoemd de Conrge haleine a la Mastadonte, en in on-

derstaand tijdschrift komt eene afbeelding voor van deze eetbare

kalebas.

Botanisch behoort zij tot eene der variëteiten van Ciicurhita

maxima, zij munt niet slechts uit door hare kolossale afmetingen, maar

ook door andere goede eigenschappen. Hare vruchten zijn dikwijls

meer dan een meter lang en varieëren tusschen een gewicht van

40 tot 60 kilo. De vorm der vrucht is ovaal, ietwat afgeplat aan

de uiteinden, de schil heeft eene grijsachtige tint. Het vrucht-

vleesch is zeer smakelijk en is fraai oranjegeel gekleurd, de vrvicht

kan langer bewaard blijven dan andere kalebassen of meloenen.

Het is volstrekt niet onmogelijk, dat deze kalebas, al is het

misschien niet in de benedenlauden wel in onze bovenlanden kan

groeien en vruchten produceeren. Het zoude wel de moeite waard

zijn er eene proef mede te nemen; de firma Vilmorin-Andrieux

te Parijs brengt haar dit jaar in den handel.

{lievne Horticole, No. 12 — 1893.) it:

VERSIERING VAN DE VERANDA.

De heer Witte, de bekende redacteur van Sempervireni^, die

door zijne populaire geschriften zooveel heeft bijgedragen om de

liefde voor planten op te wekken en meer algemeen te maken,

schrijft nu eene serie opstellen ouder den titel „voor kleine lief-

hebbers". Zijn doel is om menschen, die niet over ruime middelen

te beschikken hebben, die geen groote tuinen of kostbare planten-

kassen bezitten, wenken te geven hoe zij het beste van hunne

ruimte partij kunnen trekken. Hij geeft met voorbeelden aan, hoe

zij hunne veranda's, ook wel serres genoemd, het smaakvolste kunnen

versieren, eu welke planten daarvoor het meest geschikt zijn.
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Daar onze Toor- en soms ook onze achtergalerij en wel eenige

overeenkomst met genoemde serres hebben, (alleen zijn laatstge-

noemde heel wat kleiner), kan het zijn nut hebben, hier een en

ander yan den populairen sohryver over te nemen.

Oyer veranda's sprekende zegt hij : ,, heeft men zulke eene gelegen-

heid, en wil men die zoo met planten bezetten, dat men er wezenlijk

wat moois van maakt, zoo moet men beginnen met enkele planten,

die het geheel beheerschen, en hiertoe kieze men kloeke palmen,

wat grooter al naarmate men meer ruimte heeft. In sommige ge-

vallen zal men aan ééne groote plant genoeg hebben ; soms kan

men er drie of zelfs vijf plaatsen, maar dan heeft men er zeker

toch genoeg.

Wanneer men in eene half-koepelvormige veranda één kloeken,

fraaien palm juist in het midden op een piëdestal plaatst, dan zal

dit zeker al een mooi gezicht opleveren, voorop gezet natuurlijk,

dat de plant mooi is.

Is de ruimte wat grooter, dan plaatst men ook in de hoeken oen

fraaien palm. Men kiest dan voor het midden een palm met waaier-

vormige bladeren en voor de drie of vier andere — palmen met ge-

vinde of vedervormige bladeren, met dien verstande, dat de planten

in de achterhoeken grooter en forscher zijn dan die aan den

voorkant. De keuze der planten moet met zorg geschieden en

aan ieders smaak overgelaten worden."

Er worden voor deze versieringen geen potplantjes bedoeld, maar

krachtige exemplaren van minstens een meter raiddellijn, die óf in

groote potten, óf wat beter en fraaier is, in kleine, fraaie kuipjes

van 40 a 50 cM. wijdte staan (i).

De soorten palmen, die de schrijver aangeeft, zijn voor ons niet

geschikt, het zijn voor het meerendeel subtropische soorten, die hier

niet zoo goed groeien.

Hij noemt, Lioistona chinensis, Livistona (Cori/pha) australis, Cha-

maerops exxelsa, Chamaerops humilis, Fhapis fiabelliformis, Phoenir

canariënsis Phoenix reclinata, Kentia Forsterlana, K. Ganterbiiri/ana,

K. Balinoi'eana, Areca Baueri, Areca Sapida en Seaforthia eleyans.

Hier in Indië is onze keuze veel ruimer en wat nog beter is,

ieder kan deze planten zelf van kleins af kweeken, zonder dat

(') In Nederland zag ik in de winkels zulite djatiehouten kuipjes in

allerlei vormen, met koperen banden sierlijk afgewerkt.
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zulks al te veel moeite veroorzaakt. In het vervolg van mijn

opstel over palmen hoop ik op dit onderwerp terug te komen.

(Sempervirens, No. 24 — 1893.) tv.

PATCHOF.LI-CULTUUR IN DE STRAITS.

Onder de producten, die ofschoon niet tot de hoofd-culturen

behoorende, toch aan menigeen eene niet onbelangrijke bijverdienste

bezorgen, wordt in onderstaand rapport de Patchoeli genoemd en

de volgende bijzonderheden ervan medegedeeld :

De gewone vorm der Patchoeli schijnt in de cultuur nooit bloe-

men of zaad te produceeren. Het is een zachtbladerig, kruid-

achtig gewas met vierkante stengels, dat, als men de bladeren

wrijft, de bekende Patchoeli-geur verspreidt. De wilde vorm is

reukeloos, hetzelfde is het geval met planten uit zaad gekweekt.

Ik zag echter eene bloeiende soort op verschillende plaatsen in de

Straits, die denzelfden geur had als de gekweekte vorm ; deze groeide

in het wild, echter altijd in de nabijheid van gekweekte planten.

De Chineezen, die in hocfdzaak de Patchoeli-cultuur in de

Straits drijven, planten meestal op nieuwe gronden, tusschen de

gevelde boomstammen; hier groeit de plant ouder lichte schaduw

zeer snel. Op andere plaatsen wordt Patchoeli gekweekt op daar-

voor bereide bedden. De beste methode van vermenigvuldiging

is door stekken van jonge loten, zij worden onder de knoopen

afgesneden op eene lengte van circa 3 Eng. duimen. Deze stekken

worden op goed beschaduwde kweekbeddingen geplant en regel-

matig begoten. Na drie a vier weken zijn zij beworteld en wor-

den op de bepaalde plaatsen uitgeplant, hier worden zij nog

beschaduwd, tot zij beginnen door te groeien. De plant groeit zeer

goed op onbeschaduwd terrein, eene lichte schaduw verdraagt zij

echter wel ; men plant de Patchoeli wel onder koffie- of thee-heesters.

Ofschoon de plant wel groeit op vochtige plaatsen, is een zandige,

niet te schrale grond, waar het droger is, voor haar geschikter.

De jonge plantjes worden op één voet afstand van elkaar op

rijen geplant, terwijl de rijen twee voet van elkaar liggen.

In Februari van het vorige jaar plantte de heer Curtis

'/,ó acre, de eerste snit had plaats op den 216" Juli; deze gaf

449 Eng. ponden groen product, na tien dagen drogen was dit gere-



— 486 —

duceerd tot 106 Eng. ponden, bij het sorteeren hield men 69 pond

goed blad en 37 pond uitschot. Hetzelfde stuk werd in Januari

op nieuw gesneden, de resultaten waren nagenoeg dezelfde, zoo-

dat een acre raeer dan een ton goed blad per jaar voortbrengt,

dat op eene waarde van 100 tot 115 ponden gerekend kan worden.

Wij zien hieruit, dat zes maanden na de uitplanting de eerste

oogst gesneden kan worden, vervolgens tweemaal per jaar. Vol-

gens de heer Wray is het in Perak gewoonte van een aanplant slechts

driemaal te oogsten, en daarna op nieuw te planten, het is waar-

schijnlijk bij eene plant van zulk een snellen groei de beste methode.

De afgesnelen bladeren kunnen in de zon gedroogd worden,

beter is het zulks in de schaduw te doen, door ze uit te spreiden

op den grond op eene koele, beschaduwde plaats ; ze hebben dan

ongeveer eene week noodig om droog te worden; Zoodra zij

goed droog zijn, worden ze in balen verpakt, zij mogen niet broos

worden, maar moeten bij drogen eenigszins zacht blijven. De

stengels zijn reukeloos en hebben geen waarde, het is dus zaak

er zoo weinig mogelijk in te laten, de gewone kwaliteit bevat eene

vrij aanzienlijke hoeveelheid dezer waardelooze stengels.

De inboorlingen gebruiken de bladeren van een veel voorko-

mend onkruid, Urena lobata, daar poeloet-poeloet genaamd — vol-

gens Filet hier Latiang geheeten — om de Patchoeli te verval-

schen, de bladeren van Oriminn has'l/CHin, roekoe roekoe — hier

salasi — , worden door hen voor hetzelfde doel gebruikt.

De koopers zouden liever de olie dan de bladeren koopen, maar

het is zeker, dat de Indische distilleerders haar zouden verval-

schen, daarom worden er meer bladeren dan olie uitgevoerd. Een

pikol van de droge Patchoeli-bladeren, zooals ze gesneden zijn,

bevat van 2^ tot 30 ounce olie, zijn ze echter gesorteerd en de

dikkere stengels er uit verwijderd, dan krijgt men het dubbele product.

De waarde van het product is nog al veranderlijk, niet slechts

naar de kwaliteit van het aangebodene, maar ook naar de hoeveel-

heden, die op eens worden aan de markt gebracht. Hoewel de

vraag betrekkelijk gering is, vergeleken met de hoeveelheden, die

zouden kunnen geproduceerd worden, is de vraag echter regel-

matig eu aanhoudend ; zoolang er <^{)cn overproductie komt, blijft

de prijs goed.

{Ayriculture Bulletin of the Malai/ I'enlnsHla,

No. '6 — Almj — 1893). w.
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AFVAL VAN KLAPPERVEZELS.

Het nut, dat van de klappervezels getrokken kan worden, is

velerlei, reeds meermalen is in referaten in dit tijdschrift er op

gewezen, tot welke verschillende doeleinden de klappervezel gebruikt

kan worden. Waarschijnlijk is het hier, in het land der Cocos-

noten, niet zoo algemeen bekend welk nuttig gebruik, ook in den

tuinbouw zelfs, van den afval der vezels gemaakt wordt. Vooral

in Engeland vindt die onder den naam van „Cocos fibre refuse"

veel aanwending.

In de „Dictionary of Gardening" vol. 1, p. 348, van den Curator

der Kew-Grardens, komt er het volgende over voor:

Dit product behoort onder de nuttigste en goedkoopste hulpmid-

delen bij den tuinbouw en wordt door de kweekers voor verschil-

lende doeleinden veelvuldig gebruikt, het bevat geen scherpe zuren

of zouten, en is licht en zeer gemakkelijk te behandelen. Men kan

de planten bij duizenden tellen, die er in gestekt zijn. Voor plan-

ten, die op den duur in potten moeten blijven, is het minder ge-

schikt, daar het te veel vocht terug houdt en snel vergaat. Het

is het beste materiaal om er de aarde van bloem- en heestervakken

mede te bedekken; gedurende den zomer, om het snelle uitdrogen

te beletten; om in den tuin met zware gronden te vermengen

bewijst het ook goede diensten, daar het deze gronden poreuzer,

lichter, vruchtbaarder maakt.

Vooral het bedekken van den grond in droge tijden, met het een

of andere materiaal, dat niet spoedig uitdroogt, dat het vocht lang

be.waart, is hier eene zaak van het grootste belang, en daarvoor

zoude die afval ook hier goede diensten kunnen bewijzen.

{Revue Horticole, No. 12 — 1893). w.

CHINEESCHE GINSENG.

ARALIA QüINQUEFOLIA. A. GRAT.

In een vroeger nommer van onderstaande publicatie (1892. p. 107)

werd de Ginseng besproken als een in China zeer gewaardeerd,

opwekkend en prikkelend geneesmiddel. Er zijn twee soorten in

China in den handel, de Noord- Amerikaansche Ginseng, afkomstig

van Aralia quhiquefolia A. Gray, die in de oostelijke deelen van
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Noord-Amerika en Canada voorkomt en van daar naar China uit-

gOYoerd wordt en de uit Corea stammende Coreaansche Ginseng,

Aralia qinnqKefoUa A. Gray yar. Ginseng Reg. et Mack, een der

voornaamste export-producten naar China. Het product der Ame-
rikaansche plant wordt beschouwd als een surrogaat voor het

Chineesche.

In Amerika en Canada wordt het product verkregen van in 't

wild groeiende planten ; daar er meer vraag naar het artikel komt,

begint men de Ginseng in cultuur te brengen.

Zij behoort tot de natuurlijke orde der Araliaceeën, eene orde

nauw verwant aan de Umhelliferen, Schernibloeinigen. Onder de

Araliaceeën treft men planten aan met zeer verschillende eigen-

schappen, zooals Panax, Fatsia^ Hedera; de tropische Sciadophjillum.

Aralia quinquefolia heeft een korten, kruidachtigen stengel, die zel-

den hooger dan één voet is, de bladeren zijn lang gestoeld, waaier-

vormig met vijf blaadjes, van daar de naam quinquefolia. Een
enkelvoudig scherm bloemen komt aan den korten bloemsteel, de

bloemen zijn klein en geelachtig van kleur. De wortel, het deel

der plant waarom het te doen is, is knolachtig, drie of vier Eng.

duimen (•) laug en loopt gewoonlijk uit in drie korte punten. Bij

oude planten nemen deze knolachtige wortels soms allerlei grillige

vormen aan, die door de Chineezen zeer gezocht worden, en waar-

voor zij soms aanzienlijke sommen besteden.

In Amerika wordt aan de wortels geen werkzame geneeskracht

toegeschreven. Zij hebben echter een aromatische, bitterzoete smaak,

en door sommigen worden zij evenals in China als een opwek-

kend middel gebruikt.

Gedurende het afgeloopen jaar werden 75,000 pond droge wortels

uit Amerika naar China geëxporteerd; de prijs is 3 aS^/^ shilling

per pond. Uit Canada werd het vorige jaar voor eene waarde van

100,000 shillings uitgevoerd. In Canada is een wet uitgevaardigd

om de uitroeiing der Ginseng tegen te gaan, die als volgt luidt

:

„Except for the purpose of clearing or boungging land under cul-

„tivation, no person shall, between the first day of January and

„the first day of September in any year, cut, root up, gasther or

„destroy the plant known by the name of giuseng, whenever such

„plant may be found growing in a wild or incultivated state".

The penalty for coutravening the provisions of this „Act is, uot

(') een Eng. duim is gelijk aan 2'/, cM.
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„less than five dollars or more than twcnty dollars togetlier with

„the costs of prosecution, and one half of suoh penalty shall bo

„paid to the prosecutor".

In het begin schijnt men bij het in cnltnnr brengen der Gin-

seng nog al bezwaren te ontmoeten, in de „Sientific American,

Jannari 1891" en in „Garden and Forest" komen uitvoerige op-

stellen over de cultuur dezer plant voor.

{Keiv Bulletin of Miscellaneous

informaUon. Mei, 1893.) u\

OORZAKEN VAN HET INSLAAN VAN DEN BLIKSEM
IN BOOMEN.

Het is door velen opgemerkt, dat zekere boomsoorten meer door

den bliksem worden getroffen dan andere.

Dit heeft D. Jonesco te Stuttgart er toe geleid daarnaar een

onderzoek in te stellen. Hem bleek, dat het meerdere of mindere

geleidingsvermogen van boomen minder op den voorgrond treedt,

naarmate de elektrische spanning van den dampkring grooter is.

Bij niet zeer hooge spanning zijn er echter verschillen voorhanden
;

boomen met een groot vet- of oliegehalte geleiden de elektriciteit

veel slechter, dan die met een hoog zetmeelgehalte. Zoo werd

bewezen, dat eiken en pijnboomen, die veel zetmeel bevatten, veel

meer getroffen werden dan beuken, die een hoog vetgehalte hebben.

Schors en cambiura geleiden de elektriciteit beter dan het hout,

doch de hoeveelheid daarvan is te gering om invloed op het totale

geleidingsverraogen uit te oefenen, terwijl ook het loof er niets toe

bijdraagt. Verder worden doode takken eerder getroffen dan levende.

(Botanisches Centralblati, No. 24, 1893). s.

COFFEA STENOPHYLLA.

Aan eene mededeeling over nuttige planten in Sierra Leone,

voorkomende in ondergenoemd tijdschrift, is het volgende ontleend.

De smalbladerige „wilde"' of „bosch" of „inlandsche'' koffie wordt

somtijds in 't wild op de heuvels gevonden. De inlanders cultiveeren

deze soort meer dan de Liberia koffie. Zij groeit zeer welig en
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schijnt evenveel vrucht te geven als deze laatste, maar 't duurt

wat langer eer zij begint te dragen. Zoowel de inlanders als de

Fransehe handelaars in Freetown zeggen, dat zij geuriger is en

verkiezen haar boven Liberia koffie. De plant schijnt het best te

groeien op de hoogere heuvels (500'— 2000') bij Sierra Leone op

gneis- of granietachtigen grond. Waarschijnlijk zal haar cultuur

ook slagen op grootere en kleinere zeehoogteu, dan boven vermeld.

{The Pharm. Journ. & Tranmct, 1893, p. 1026). r.

DE Y-DZI VAN TONKIN. COTX GIGANTEA ROXB.

In Juli 1881 kwam in het „Bulletin de la Société d'Acclimatation"

een opstel voor over de economische waarde van de Y-Dzi plant,

eene inboorling van Anam, Cochin-China en Tonkin. De plant bleek

een krachtig groeiende Gi'amineae, die veel overeenkomst had met

Coix Lacnjma L., Djali hafoe, ook wel onder den naam van Jobs-

tranen bekend. De stengel wordt 6 a 7 voet hoog, de vruchten

zijn kleiner dan die van Coi.r Lacri/itia en hebben een iets minder

harde structuur. In de landen, waar zij groeien, kent men aan

de zaden geneeskrachtige eigenschappen toe, ook worden zij als

voedsel zeer gewaardeerd.

In December 1881 kwam in hetzelfde Bulletin eene chemische

analyse voor, waaruit bleek, dat de samenstelling der zaden nage-

noeg overeenkomt met die der andere Cojj"- soorten.

Welke voortreffelijke eigenschappen men in de Fransehe

kolonies aan de zaden der Y-Dzi toekent, blijkt uit het onderstaande,

ontleend aan „The Catholic Register" een in Hongkong verschijnend

blad.

Onze zendelingen te Tonkin hebben aan de Congregatie voor

Propoganda te Rome eenige zaden van de Y-Dzi gezonden, de plant

bereikt eene hoogte van ongeveer T^'^ voet, zij zoude met meer

voordeel de plaats van de Eucalyptus kunnen vervullen. Zij is

inheemsch in Anam, wordt echter ook veelvuldig in Cochin-China

en Tonkin aangetroffen, in eerstgenoemd land wordt zij ook wel

hoho genoemd.

De zaden, van de schil ontdaan, zijn even eetbaar als onze granen,

zij hebben een eigenaardigen aromatischen smaak, zij zijn echter niet

slechts voedzaam maar hebben ook geneeskrachtige eigenschappen.
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De inboorlingen van Tonkin noemen haar „tle plant van leven

en gezondheid, omdat zij de miasmen vernietigt en het water

zuivert. De bergachtige stroken in Tonkin zijn ongezond, in 't bij-

zonder die liggen tusschen Bac-Ninh en de Chineesche provincie

Quang-Oi. Behalve do ongezonde lucht is het water uit do rivieren,

dat gedronken wordt, onzuiver. Reizigers daar te lande gebruiken

de Y-Dzi in den vorm van thee, de zaden worden met succes

gebruikt tegen leveraandoeningen, die daar te lande nog al

voorkomen, er wordt een verfrisschende drank van gemaakt, die

bloedzuiverend werkt en een gunstigen invloed op de maag heeft.

Uit het onderzoek te Kew gehouden bleek de Y-Dzi synoniem

met Colx </i(/anfea te zijn, men gelooft daar niet veel aan de

geneeskrachtige waarde van de plant.

Vreemd is het, dat er ook elders dergelijke eigenschappen aan

toegeschreven worden, zoo zegt Filet van Coix Lacri/ma, Djali

hafoe: in de Philippijnen maakt men van de zaden een meel voor

zwakke en pas van ziekte her.stellende personen ;
aan het steenachtig

omhulsel kent men eene versterkende en urine drijvende kracht

toe, ook werd het vroeger tegen tering en waterzucht toegediend.

(Kew Bulletin of Miscellaneons

informaiion, Maij— 1893). ""•

HET YERBRUIK VAN GANJA (CANNABIS SATIVA L.

VAR. INDICA) IN ENGELSCH-INDIË.

Eenigen tijd geleden vestigde ^L\kk Stewakt in het Parle-

ment de aandacht op het gebruik van yanja (Indische hennep) in

Indië en op het feit, dat dit een gevaarlijker genotmiddel is dan

opium, tengevolge waarvan de krankzinnigengestichten in Indië

met (/an^a-rookers gevuld zijn. Met het oog op het verbod, dat

in Beneden-Burma geldt tegen het bezitten en verkoopen van dit

nurcoticum, vroeg hij, of dit verbod niet kon worden uitgestrekt

over andere provinciën van Britsch-Indië.

Op eene desbetreffende vraag aan de Indische regeering werd

het antwoord ontvangen, dat zonder twijfel het aanhoudend gebruik

van hennep de gezondheid benadeelt, ja, dat de hennep beschouwd moet

worden als het schadelijkste van alle vergiften, die tegenwoordig

algemeen in Indië in zwang zijn. Wanneer men er echter in
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slaagde, de consumptie van go»ja ten eenenmale tegen te gaan,

dan zou het resultaat zouder twijfel zijn de inyoering van nog

nadeeliger stoffen, daar Indië een groot aantal in het wild groeiende

planten levert, wier producten veel schadelgker uitwerking hebben

dan ganja. Zoo worden Strainoniuni-zdden somtijds aangewend om
de narkotische werking van „bhang" — een vloeibaar praeparaat

uit de hennepbladeren bereid — te versterken, en wanneer men het

verbruik van hennep wist te onderdrukken, dan zou zeker vooral

het armere deel der bevolking zijn toevlucht nemen tot deze zaden

om aan hun trek naar prikkelende middelen te voldoen.

Maar buitendien zou het vrij wel onmogelijk zijn, yanja in Indië

te verbieden, daar de plant zonder cultuur in vele streken groeit,

en ieder gemakkelijk op een verborgen plekje zonder vrees voor

ontdekking een paar planten zou kunnen kweeken om in eigen

behoefte te voorzien.

Ook mag men Burma niet als voorbeeld aanhalen, wanc vóór

het verbod was daar het verbruik zeer gering, omdat men was

gewezen op den invoer van buiten.

De Engelscli-Indische regeeriug is op grond van deze beschou-

wingen van meening, dat een algemeen verbod van het gebruik

van ganja niet wenschelijk is.

(Eenige bijzonderheden omtrent den Indischen hennep vindt men

in Tei/smannia III, blz. 792.

{Phann. Journ. LUI, 26). &.

EEN PORTRET VAN BLOEMEN.

Een portret van President Cleveland, vervaardigd van viooltjes,

omlijst door klimop, en 25 voet in het vierkant, zal bij diens

bezoek aan de tentoonstelling te Chicago door den Heer Fr. Gal-

laglier, wien concessie is verleend voor den verkoop van bloemen

in alle gebouwen, in het tuinbouwpaleis aldaar geplaatst worden.

{Ned. TuinhoHirhlad No. 22, 1893). s.

EEN HIUIDSBOUQUET MET DAULbVBLOEMEN.

\n den herfst, toen er weinig rozen waren, bestelde oen leeraar

te Konitz, West-Pruisen, een bruidsbouquet van 7 Mark, waarin
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door (leii bloemist ook witte DahUahloemen gebruikt werden. Om
(lezo reden weigerde de brui<l het aan te nemen. De leeraar zomi

het bou(|uet onmiddellijk, zonder betaling, terug, waarop de kweo-

ker hem aanklaagde, doch in het ongelijk gesteld werd. Ook in

hooger beroep werd beslist, dat Dahlüihlof^mon niet in een brui Is-

bou(iuet thuis boliooren, en de aanklager werd tot alle kosten,

300 Mark, veroordeeld.

(Xe<J. TiiwhoKichliul, No. 22, 1893;. .s.

BRUIDSBOUQUETTEN.

Bij gelegenheid van het huwelijk van Prinees Victoria Mary of

Teek droeg de bruid een boucjuet, waarin de oude witte Frovimie-

roos domineerde, verder waren er bloemen van de fraaie, witbloemige

Anjelier The Br/de, oranjebloesem, lelietjes der dalen, Myrtebloesem,

eenige prachtige orchideeën-bloemen van Cattleija'sQn Odontoijlossiim''Sj

dit alles vermengd met fijn groen. De tien bruidsmeisjes droegen

bouqnetten uit gelijksoortige bloemen samengesteld, eene groote

bioem van CatÜeija Mendeli domineerde hier. De Prinses van

"Wales en hare dochter droegen bou(|uetten die in hoofdzaak be-

stonden uit York-rozeHj witte Anjelienn en de zeldzaamste orchi-

deeën-bloemen. De Prins van W ales en de Duke van York droegen

Gardenia-hXoQmQn, Katjaplrlng, in het knoopsgat.

(Gardeners^ Chronicle, No. 341 — vol. XIV). tv.

ANANASYEZEL.

In verschillende deelen van de Straits wordt de cultuur van

ananas op vrij groote schaal gedreven, vooral te Singapore vindt

men uitgebreide aanplantingen, waarvan de vruchten zoowel voor

plaatselijk gebruik, als voor export in bussen ingemaakt,

dienen. De aanvoer vermeerdert echter met den dag, zoodat de

prijzen aanzienlijk gedaald zijn.

Tot heden is echter weinig gebruik gemaakt van het blad, hoe-

wel bekend is, dat de vezel uit ananasbladeren bereid, de fijnste

en -de sterkste ter wereld is. Het munt zoowel uit als vezel, om
er de fijnste en glanzendste weefsels als om er het sterkste touw

uit te vervaardigen, het overtreft het vlas. Op de Philippijnsche

eilanden wordt er een ragfijn moezelien onder den naam van Pina,
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en een ander sterker weefsel gemengd met manilla-hennep van

gemaakt. Vroeger werd ook te Singapore Ananas-vezel ver-

vaardigd door de Chineezeu, die het naar China nitvoorden ; door

de Boegineezen worden er te Singapore op Pasir pandjang nog fijne

sarongs van geweven.

Voor het vervaardigen van garen en touw is het bijzonder sterk,

de heer Royle vervaardigde er te ^[adras touw uit, dat 260 Eng.

ponden kon dragen, het te Singapore gemaakte bleek sterker,

daar een eind touw van dezelfde dikte een gewicht droeg van

350 ponden, terwijl het zoo gunstig bekende Xieuw-Zeelandsch vlas

(1) slechts 250 ponden droeg.

Het is echter jammer, dat de vezel zoo lastig te bereiden is, de

opperhuid der bladeren is zeer hard, dit is waarschijnlijk de oor-

zaak, dat er aan de fabrikatie zoo weinig meer gedaan wordt, ook

de groote vraag naar ananas-vruchten voor den inmaak is de oor-

zaak, dat meer werk van de vruchten gemaakt werd.

Indien de Ananas geplant wordt met het doel er vruchten van

te oogsten op een open, goed schoongemaakt terrein, worden de

bladeren te kort om eenige waarde voor vezelbereiding te hebben.

Zoodra de planten echter tusschen grassen en heesters groeien,

dragen zij geen vrucht, maar bereiken de bladeren eene lengte van

6 tot 8 voet, eerst dan zijn ze geschikt voor de bereiding van ve-

zels. De stekken moeten op een afstand van 5 voet van elkaar geplant

worden, in taineljjk dicht, jong bosch van 15 tot 20 voet hoog. Het doet er

niet toe, of de grond wat arm is, bemesting schijnt niet noodzakelijk.

De heer Derry nam proeven met planten op eene oitde, verwaar-

loosile Tajnoeu-ondernem'm^ te ^lachap in ^lalacea, hij achtte, dat

een product van 12 C'wt. vezel per acre en per jaar verkregen

kan worden.

De eenvoudigste metliode om de vezels te verkrijgen is door de

bladeren acht dagen in water te weeken, en zoodra het blad zacht

genoeg is, het parenchym weg te wrijven. Door deze lange onder-

dompeling echter verkleurt de vezel en verliest waarschijnlijk ook

in kracht. Eene betere ofschoon meer bewerkelijke methode is het

blad af te schrapen met een niet te scherp mes; voor dit doel

wordt het blad op een blok gelogd on er met het mes overheen

(') Dit vlas wordt gemaakt uit de blideren van Phorwiiim tenax,eene

plunt, die in don tuin te TjiboJa^ zeer goed groeit.
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geschrapt tot de opperhuid yerdwenen is. De vezels kunnen er

dan met een breed mes gemakkelijk uitgetrokken worden.

Monsters van op die wijzen verkregen vezels werden aan de

heeren Ide & Christy tot onderzoek gezonden ; hun rapport luidde

als volgt

:

De vezel door schraping verkregen ziet er goed uit, mogelijk

zoude eene betere kleur verkregen kunnen worden. Ananas-vezels

zijn nooit in voldoende hoeveelheden in Engeland aan de markt

gebracht, om hare waarde voldoende te schatten. Zelden

kwam er grooter hoeveelheid dan een paar balen tegelijk aan de

markt, zij vonden koopers onder de koord- en touwslagers, en

door deze meiischen kon nog 24 pound per ton betaald worden.

Wij hebben de overtuiging, dat de vezels voor het maken van

allerlei fijne weefsels gebruikt zullen worden, zoodra zij maar in vol-

doende hoeveelheden b.v. van 5 a 10 ton regelmatig ingevoerd kunnen

worden; er zouden dan ook geheel andere en veel hoogere prijzen

worden besteed.

De ananas-vezel, door weeking in water verkregen, werd niet

zoo gunstig beoordeeld, de vezel is korter en van eene slechtere kleur,

de prijs zal circa 5 pound per ton zijn.

Eene andere firma schrijft: de ananas-vezel in groote hoeveelheden

geïmporteerd, kan gemakkellijk 40 pound per ton halen. Door

uitvoer naar China is de prijs echter aanzienlijk hooger, de Derry

schrijft hierover: ananas-linnen is zeer gezocht in China, en er is

eene onbeperkte vraag naar, het is daar bekend als Ki Sang Pé.

Een stuk van dit linnen voldoende voor vijf Chineesche baadjes is

te Singapore 22 shilling waard. ïwee Maleijers te Boekit Broeang

Malacca bereiden de vezels en verkoopen ze aan de Chineezen

voor 22 shilling de pikol. Een monster hier bereid uit langere

bladeren werd door de Chinezen alhier op 30 shillings getaxeerd.

Toreman zegt in zijn werk over de Philippijnen, dat de middel-

prijs van de eerste kwaliteit Manilla-hennep S'/g sh. per pikol is.

Het is dus de kwestie om lange, fraaie ananas-vezels in groote

hoeveelheden te produceeren voor de Europeesche markten, zoodat

zij niet meer door de touwslagers, maar door de fabrikanten van

fijn linnen en moezelien gezocht kunnen worden, eerst dan zal het

artikel tot zijn recht komen, en er de volle waarde voor betaald

kunnen worden.

Voor dit doel moet de vezel zoo zuiver en wit mogelijk geleverd
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worden, de methode van weeking in water is uitgesloten, de fabri-

katie zal door schrapen moeten geseh-edon. Door het bleeken, zegt

men, wordt de samenhang tnsschen de vezelbundels verstoord, zij

worden dan geschikt om gespannou te worden op dezelfde wijze

als vlas.

Zooals uit het bovenstaande blijkt, si-hijnt de cultuur al zeer een-

voudig te zijn. De bereiding zoude mogelijk gemakkelijk gemaakt

kunnen worden door maehineriën, er is echter nog geen machine

uitgevonden, die voor het bereiden van ananas-vezel geschikt is.

De machine van Death, voor de bereiding van ^fa>nitiHs-hennep,

Fi)i(rcroi/fK schijnt nog de geschiktste te zijn, zij verdient toch geen

annbeveling.

{Ayricidture Bulletin of the Malaii n\

Penhmila, X°. 3 — May — 1893).

YEZELS YOOR BORSTELS.

De borstelmakers schijnen gebrek te krijgen aan vezels, die voor

hpu geschikt zijn, deze worden thans overal gevraagd. De vezels

van den Piassava-pahn, jittalea fiinifera uit Zuid-Amerika worden

er in hoofdzaak voor gebruikt, maar hetgeen in den laatsten tijd

uitgevoerd is, blijkt niet voldoende om in de behoefte te voorzien.

Bassine, Borras^iis fiabellifonii/s — onze lontor — is er ook ge-

schikt voor, het product van dezen palm is echter zeer beperkt.

Evenzoo is het met de kitfoel, Cari/ota urens, ook deze is niet

in voldoende hoeveelheden te krijgen. De heer Bulkeley, die met

het doel om vezels voor borstels op te sporen, Singapore bezocht,

meent, dat de middelsoort vezels van den suiker-palm, kahotig,

Arenr/a saccharifera — onze areng — er zeer geschikt voor zouden

zijn. De vezels moeten minstens negen Engelsche duimen lang,

vrij bard maar niet broos zijn en niet bedorven door stoom of heet

water, daar de borstels in hoofdzaak gebruikt moeten worden voor

de reiniging van groote ketels enz. De Lontar produceert vezels

van verschillende! dikte, de dikste zijn te broos om er iets mede

te kunnen doen, de dunste, die gebruikt worden om er het duur-

zame tali-indjoek van te maken, zijn te dun en niet stijf genoeg,

de soort echter tussclien deze beide uitersten zal waarschijnlijk voor

het doel geschikt zijn. In deu tegeuwoordigen tijd kunnen 5 a
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10,000 ton van deze borstelvezels op do Europeesche markten ge-

plaatst worden, do attentie werd op dit artikel o'oveslio-d; mo^^^elijk

zijn er nog wel andere in het wild groeiende planten, die de ge-

wensehte vezels prodnceeren.

{Af/n'ctiltwe Bulletin of the Malaij w.

Penimula, No. 3, May — 18^3).

ESSENCE DE NIAOULI (MELA.LEUCA VIRIDIFLORA).

De Melaleuca riridifora (i), die in Nieuw Caledonië in groote

hoeveelheid voorkomt, bevat in de versche bladeren ongeveer 2V/3 "/o

van eene gele, aetherische olie, die den naan van Essence de

Niaouli draagt. Haar reuk gelijkt op dien van kajoepoetiholie. Zij

bestaat volgens Bertrand uit een terpeen, eucalyptol (= kajuputol

of cineol), citreen en terpineol. Bovendien kon B. er eene kleine

hoeveelheid araylalkohol uit afzonderen {^).

Volgens Dr. Blanc is de aeth. olie uit Melaleuca viridiflora niets

anders dan kajoepoetiholie onder een nieuwen naam ingevoerd.

Volgens hem zijn de verschillende veronderstelde species van

Melaleuca eene en dezelfde, en hij beweert, zonder bepaalde reden

echter, dat bovengenoemde er eveneens toebehoort. De groene

kleur van de olie wordt, zegt hij, door bijvoeging van de eene of

andere kleurstof verkregen, en doordat de distillatie slecht uit-

gevoerd wordt, is de samenstelling der olie niet constant.

(Compt. Rend, d. VAcad. d. Sciences 116, p. 1070, r.

Pharm. Journ & Transact. 52, p. 989.)

EUCALYPTUS-OLIE.

In Londen is tegenwoordig de prijs der Eacahiptus-oWe één shilling

per pound , heel wat lager dan tijdens de inüuenza-epideniie. De

reputatie dezer olie is druk besproken in Australië, zij zoude de

oorzaak zijn van het overlijden van een man in Geeloug en van een

(') Op Tjibodas treft men dezen boom ook aan.

(*) Bij de bereiding van de aetherische olie uit Eucalyptus alba treedt

naar het schijnt ook amylalkohol of aldehyde op, zooals Ref. vond.

IV 33
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jongen in Tasmania. De raau leed aan influenza en nam eene

dosis Encali/ptus-olie, voor hij naar bed ging. Den volgenden mor-

gen vond men hem dood in zijn bed, eene gedeeltelijk leege flesch

met Eucali/pffis-o\ie lag naast hem , hij had er ongeveer één ons

van ingenomen. Als oorzaak van het overlijden werd opgegeven

influenza, verhaast door hartzwakte. en eene overgroote gift van

Eucah/ptns-oMe. De jongen waarvan sprake is, was tien jaar oud,

hij had koude gevat en nam een eetlepel vol Eucali/ptHS-olie, in

de meening, dat hij hierdoor zoude genezen. Toen twaalf uur

later een geneesheer werd ontboden, kon hij den knaap niet meer

redden; het oordeel der jury was „overleden door het innemen

van eene te groote hoeveelheid Encalijptus-o\ie'\ De jury beval

verder aan handelaars in deze olie het publiek te waarschuwen

en deze waarschuwing op het étiquet te plaatsen. Op eene speciale

vergadering van de „Pharmaceutical Society van Tasmania" werd

het volgende besluit genomen : dat het volstrekt niet bewezen was,

dat de kuaap door het innemen van Eucahjptiifi-oMe overleden was,

dat deze olie reeds dertig jaar in den hajidel is, zonder ooit gevaar

voor het publiek opgeleverd te hebben , dientengevolge oordeelde

zij de waarschuwing onnoodig.

Het schijnt ook, dat de reputatie der olie, door het besluit der

jury volstrekt niet geleden heeft , daar het gebruik steeds toe-

neemt; er wordt steeds meer geproduceerd, er is in Tasmania eene

firma, die 600 pond per week fabriceert.

De bladeren worden verzameld, in zakken verpakt en zoo spoe-

dig mogelijk naar de fabriek gebracht, daar worden zij gesorteerd^

en die van de Blue-Gum ^ Eucalijptus globulus, alleen voor de dis-

tillatie bestemd. Voor de bereiding der olie zijn de beste nieuwe

machineriën ingevoerd.

{Gardeners'' Chronicle, Nu. 334. vol. XIII). w.

VOGELS EN INSECTEN.

Hoeveel nadeel berokkend wordt door het uitroeien van vogels

blijkt nu weer in Noord-Afrika. Door Fransche en Engelsche

vogelhaudelaars wordt daar ijverig jacht gemaakt op struisvogels,

Carthageensche hoeaders, trapganzen, patrijzen en kwartels, waardoor

het aantal insecten, met name sprinkhanen, verschrikkelijk is toe-

genomen.
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Een kwartel zou dagelijks ongovoor 1000, een struisvogel 40,000

van die uiterst vraatzuchtige diereu kuuneu verteren.

{Sempervirens, N°. 21, 1893). s.

TRAPA BISPINOSA L.

Het geslacht Trapa behoort tot de familie der Oiiagraceel'n en

omvat slechts enkele soorten. Het zijn drijvende waterplanten, die

zich onderscheiden door het bezit van tweeërlei bladeren : de onder-

gedoken bladereu hebben een anderen vorm dau de boven drijvende.

Typisch is het uiterlijk der vruchten; door de doornachtige kelk-

slippen, die deze omgeven, krijgen ze een gehoornd voorkomen-

Ieder der vruchten bevat slechts één zaad en het zijn deze

zaden, die door hun hoog gehalte aan voedende bestanddeelen het

geslacht Trapa tot een vrij belangrijk plantengenus maken,

Üe Europeesche soort Trapa natans l. was reeds in oude tijden

bekend. Plinim vernie'dt, dat het sap in de oogheelkunde gebruikt

werd, alsmede tegen ontstekingen en dergelijke. „Voorts," zegt hij,

„geven de ïhraciërs de bladeren aan hunne paarden te eten ; zij

zelf leven van de zaden, waaruit zij een zeer zoet brood bereiden,

dat verstopping teweeg brengt." Dodonaeüs verhaalt ook, dat in

zijn tijd de zaden „wateruoten" in Italië geroosterd gegeten werden;

nog tegenwoordig zouden ze in Zweden tot het bakken van eene

soort van brood dienen.

In China vindt men, vooral in de buurt van Canton, Trapa

bicornis l. f., die daar geregeld in vijvers gekweekt wordt ter

wille van de zaden, welke men in groote hoeveelheden aan de

markt brengt. Hetzelfde geldt voor eene variëteit van laatstge-

noemde species in Coc!iin-China.

Trapa hispiiiosa Roxb. eindelijk behoort in Middden-Azië thuis

en wordt in de Noord-westelijke deelen van Engel sch-Indië ijverig

gecultiveerd. Omtrent deze plant, die daar Singhara genoemd

wordt, doet Hooper eenige mededeelingen in het hier onder genoemde

tijdschrift. Aan eene publicatie van Dr. Sleeman ontleent hij de

volgende bijzonderheden betreffende de cultuur: op groote uitge-

strektheden water wordt de Singhara gekweekt evenals graan in

droge vlakten. Zij, die zich daarmee bezighouden, hebben booten

om hunne planten te verzorgen; zij betalen eene bepaalde som

naarmate van de grootte van het terrein, dat hun is afgestaan en
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ieders gebied is door bamboezen staken nauwkeurig afgepaald.

De noten groeien na bet yerwelken der bloemen onder water; de

witte zaden zijn uit een dicht, kraakbeenachtig weefsel gevormd.

De vruchten zijn rijp in September na afloop van het natte jaar-

getijde, en leveren gedurende ongeveer vier maanden per jaar

voedsel aan de bewoners. De bekende Runjit singh, van Labore,

trok uit de cultuur dezer noten een inkomen van 12000 pond

'sjaars, en nog steeds vormt die cultuur eene aanzienlijke bron van

inkomsten voor het gouvernement.

De vrnchtstelen van Sincjhara bevatten eene roode kleurstof,

waarmede de inboorlingen elkaar bij sommige feestelijkheden be-

smeren; als verfstof wordt zij ook wel gebruikt, doch is weinig

bestendig.

HooPEB maakte eene analyse van de droge zaden en vond,

behalve Avater, asch en cellulose, 0,97% vet, 5,41°/o eiwitachtige

stoffen, 63,84:°/q amylum en 14,36°'o oplosbare koolhydraten, waaruit

blijkt, dat de voedingswaarde der Indische waternoten die der

graanvruchten nabij komt.

Volgens BoERLAGE is in Ned.-Iudië het geslacht nog niet aan-

getroffen, doch bestaat er vermoeden, dat Tr. bispinosa Koxb.,

de zooeven besproken species dus, daar zou kunnen voorkomen.

Andere mededeelingen zeggen, dat deze soort werkelijk op Java

gevonden is, doch slechts op enkele plaatsen, en dat zij ook daar,

naar het schijnt, aan het uitsterven is.

{Fhann. Joitni. LUI, 22). 6.

HET BOUQUET VAN DEN WIJN.

Reeds sedert eenigen tijd was men van meening, dat er ver-

schillende variëteiten van de wijngist, Saccharomyces ellipsoideus,

zouden bestaan, en dat het van veel invloed zou zijn op het aroma

van den wijn, welke daarvan men voor het gisten gebruikte.

Door proeven van Hansens en anderen was dit zeer waarschijnlijk

geworden, en kort geleden heeft J. Wortmann zich zeer met deze

vraag bezig gehouden. Hij maakte reinculturen van 27 gistsoorten,

afkomstig uit verschillende wijnverbouwcnde streken van Duitsch-

land (slot Johannisberg, Rudcsheimcr Schlossbcrg, enz.) en toonde

aau, dat er inderdaad Ijelangrijke verschillen bestaan.
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Bij de bereiding van den wijn komt het voornamelijk aan op

den duur der gisting, de vorming van koolzuur en alcohol en het

glycerinegehalte. Ilij vond nu, dat het aantal verscheidenheden van

Saccharomyces ellipsoideus met betrekking tot deze vier punten

verbazend groot is, en men het daardoor in zijn hand heeft niet

alleen eene snellere maar ook eene betere gisting te verkrijgen.

Door Kosutang zijn de stoffen, Avaaraan de wijn zijn aroma ont-

leent, in twee soorten verdeeld en wel primaire en secundaire;

de eerste zijn reeds in de druiven aanwezig, de laatste worden

eerst door het gistingsproces gevormd. Most, die uit zichzelf

weinig aroma heeft, zou nu door doelmatige keuze van gist een

veel verbeterden wijn kunnen opleveren,

(Gartenflora, 1 Jiuti^ 1893). s.

KUNSTMEST VOOR ROZEN.

In de 10" aflevering van den vorigen jaargang van Tei/smannia

schreef ik een opslel over „Het gebruik van kunstmest bij den

Tuinbouw'', naar aanleiding van eene brochure van Dr. Paul

"Wagner, Directeur van het Landbouw proefstation te Darmstadt.

Gedurig komen er in de Tuinbouw tijdschriften mededeelingen

omtrent proeven bij verschillende planten genomen voor, afbeel-

dingen van Anthurium's, die op verschillende wijze bemest waren,

en waaraan de werking dier mest aan het verschil in groei dui-

delijk genoeg te zien was

Prof. Wagner raadt nu voor rozen-bemesting het volgende aan

:

30 deelen phosphorzure ammoniak,

25 „ salpeterzure natrium,

25 „ „ kali,

20 „ zwavelzure ammoniak. Gereed ' kost dit mengsel

f 20.— per 100 kilo. Eene proef vooral met zwak groeiende

soorten is wel aan te raden.

{Sempervirens, No. 25— 1893, uit Gartenflora). w.

GESTREEPTE ROZEN.

Waarschijnlijk is het aan de meeste lezers van Teysmannia niet

bekend, dat er rozen bestaan met zuiver gestreepte bloemen, het
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is toeli 700. Indië is echter geen rozenland, de meeste rozen ko-

men hier niet tot haar recht, de bloemen zijn in Europa beter ge-

Tormd, grooter, kortom ze zijn fraaier, er zijn daar zelfs vele soor-

ten, die hier nooit, andere die hoogst zelden bloeien.

De beste streek voor rozen is hier zoowat tusschen de 2 a 4000

voet boven de zee, daar krijgt men dikwijls bloemen, die voor de

Europeesche weinig behoeven onder te doen, komt men hooger

dan gaan ze weer langzamerhand achteruit.

In den Catalogus van Soupert en Notting te Luxemburg zien

we op pag. 7 een 24tal gestreepte rozeu, Bosa f/allica, versicolor.

Ook Ketten te Luxemburg geeft op pag. 4, een 13tal gestreepte

rozen op. Zij behooron met de Provincie-^ Agaat-, Capucijner- en

Mosroos tot de éénmaal 's jaars bloeiende en, we weten het, die

soorten bloeien hier nooit of uiterst zelden. In de Catalogi der

Europeesche rozenkweekers komen wel mosrozen onder de rubriek

doorbloeiende voor, zij ziju hier ook iudertijd door den heer Voute

ingevoerd, waar ze ook gebloeid hebben, toch niet in dier voege

als wij dat van eene fraaie roos verwachten.

Men hoort hier en daar wel eens spreken van mosrozen, meestal

blijken het dan bij onderzoek geheel andere te zijn.

Een kenmerk der z. g. Bosa (/allica, waaronder de gstreepte ro-

zen behooren, is zooals ik boven zeide, dat zij in Europa maar

eens in 't jaar en wel in den voorzomer bloeien. Hier heb ik er

nooit bloemen aan gezien, ue kelk is zeer karakteristiek, zij heeft

vijf slippen, daarvan zijn er twee zonder aanhangsel, twee hebben

aan weerszijden zijslippen en één is slechts aan eene zijde van zij-

slippen voorzien. De vrucht van Bosa gallicais\eLngwer\n^,iervf\i[

die der variëteit met gestreepte bloemen iets meer rondachtig is.

(Floralia, Xo. 26. — 1893). tv.

EETBARE CHRYSANTHEMUMBLOEMEN.

De bloemen der Chrgsantheminns, vooral de gele, worden in

Japan algemeen gegeten. Meii jtlukt ze, als ze geheel geopend

zijn, bevochtigt ze met water en laat ze daarna in water koken;

ook worden ze wel rauw gegeten. In beide gevallen voegt men

er azijn, mirin (een likeur, eenigszins gelijkende op zwakke made-

ra\ soja en zout bij ; is de smaak nog wat l)itter, dan moet een

weinig suiker dat verhelpen.
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De analyse der bloomen, volf^-ens hot chomiscli laboratorium tö

Tokio, is:

water 86,645

stikstofverbindingen 1,926

vetten 0,037

stikstofvrije verbindingen 8,799

vezelen 2,542

asch 0,051

Ook de bladeren worden, na gedroogd te zijn, gegeten.

{Ned. Tuinbomvblad, No. 22, 1893). s.

VANDA'S.

In onderstaand tijdschrift komt eene prachtige afbeelding voor

van Vanda tricolor Wallichi(. Het is jammer, dat niet meer is

uit te maken uit welk land deze Vanda afkomstig is, het eenige

wat men er van weet is, dat wijlen Ambroise Verschaffelt van Gent

van een zijner plantenzoekers uit Indië slechts twee exemplaren

dezer plant ontving. Eene er van is in het bezit van den heer

Vervaet, terwijl de andere, waarvan genoemde bloem afkomstig is,

aan den heer de la Devausaye behoort. Laatstgenoemde is een

groot liefhebber van Vanda^s, hij bezit er eene uitgebreide col-

lectie van.

Van Vanda suaois, die in Oost-Java en op Bali voorkomt, heeft hij

1 7 variëteiten en van Vanda tricotor, die meer in West-Java voor-

komt, bezit hij er 12.

Orchideeën liefhebbers hier te lande kunnen zonder veel moeite

eenige der variëteiten van laatstgenoemde plant uit de bosschen

verkrijgen, ze laat zich hier zeer gemakkelijk kweeken en munt niet

slechts uit door fraaie bloemen maar ook door heerlijken geur. De

namen der variëteiten van Vanda tricolor, die in het bezit van

genoemde Orchideeën diefhebber zijn, zijn de volgende:

Vanda tricolor, aiirea

„ „ formosa

y, „ pullens

„ „ Pescatorei

„ „ planilahris
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Vanda tricolor, Schilleriana

j, „ Warneri

„ „ Patersoni

„ ^ nova

y, „ insignis

„ „ „ major

„ „ Vinckeana

(Bevtie Horticole, No. U — 1893.)

BEMESTING VAN PLANTEN IN POTTEN.

Bij de ('ultmir van planten in potten, maken de planten dikwijls

eene dichte laag door elkander groeiende wortels tegen den rand

der potten; deze wortels komen nagenoeg niet in aanraking met de

aarde en werken ook weinig mede tot de voeding der planten.

Door Julius Sachs is een middel aangegeven, hoe genoemde wor-

tels in staat te stellen ook een meer werkzaam aandeel aan de

voeding der plant te kunnen nemen. De potten werden van bin-

nen met een mengsel bestreken bestaande uit Gips, Kalisalpeter,

Kalk- en Magnesia Phosphaten, Ijzervitriool en Thoraasmeel, dat

in de zon gedroogd, steenhard wordt. Indien zich nu de wortels

vast tegen den wand aandrukken, lossen zich de evengenoemde

zouten langzamerhand op en verschaffen den planten eene krachtige

voeding.

Proeven met Varens en BegonicCs genomen, bewezen de goede wer-

king van het procédé. Planten, die drie maanden in de besmeerde

potten gestaan hadden, bleken krachtiger en fraaier te zijn dan de

in gewone potten geplante, zij hadden veel minder wortels, zoo-

dat niettegenstaande de planten vrij groot geworden waren, een

overplanten in grootere potten niet noodig was. Het is een groot

voordeel, als men fraaie planten in kleine potten kan kweeken, zonder

gedurig met mestwatcr te moeten begieten.

w.

(Jahreshericht der Schlesischen

GeHelhchiifl für Vaferl. cuUnr. 1892).



— 505 —

EEN ROZENTUIN.

In onderstaand tijdschrift komt zulk eene aanlokkelijke beschrij-

ving voor van den rozentuin, die deel uitmaakt van den volks-

tuin te Keulen, dat men zou wenschen er hier ook zoo een te hebben.

Bedoelde tuin strekt zich halveraaansgewijs uit ten zuiden van

het voormalige Fort Paul en is symmetrisch aangelegd Ue met elkaar

afwisselende hoog- en laagstammige rozen zijn alle op een ouderlingen

afstand van 1.5 M. dicht bij de paden geplant, zoodat men ze van zeer

nabij kan beschouwen zonder het gazon te moeten betreden ; zij zijn

door slingers van rijkbloeiende ClematU soorten met elkaar verbonden.

In het midden van het ronde middeuperk bevindt zich eene groep

van subtropische bladplauten zooals, Musa, Canna, niais, Colocasia,

Papijrus, Coleti^, enz. De daarom heen liggende vier langwerpige

vakken hebben eene middelgroep van bontbladerige en rijkbloeiende

sierheesters en kleine boomen, terwijl de ronde vakken aan de

hoeken versierd zijn met cementen vazen, beplant met verschillende

bloem-, blad- en hangplanten.

Om het fort zijn in kogelvorm gekweekte uieidoonts, verbonden

door guirlandes van Clematis aangebracht. Het fort zelf is geheel

begroeid met allerlei klimplanten, zooals rozen, Clematis, Bigno-

nia, kamperfoelie, kliinnp, wilden wingerd en moet van uit het

park gezien een verrassenden indruk maken Ook van de slot-

gracht is goed partij getrokken, en wel door die ineen wandel weg

te herscheppen; het pad is aan weerszijden weer beplant met rozen,

waarvoor allerlei heesters den achtergrond vormen. De hooge muren

zijn begroeid met klimplanten en andere gewassen. Naar het

zuid- en noordwesten stijgt deze weg tot de oppervlakte van den

tuin zelf. Vermelding verdient nog een in het park gelegen, met

wilde rozen begroeid heuveltje.

De tuin is ontworpen en uitgevoerd door den Stadtgartendirektor

Kowalleck te Keulen, die eveneens de schepper is van den in ge-

lijken geest aaugelegden rozentuin te Neurenberg.

{Gurtenflora, Heft 14, 1893j. s.

DE WERKING VAN MAGNESI A-LICHT OP DEN
PLANTENGROEI.

De heer G. Tolomei nam de volgende proef om den invloed

van het Magnesia-licht op den groei der planten na te gaan. Hij
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nam negen even groote potten en vulde die met denzelfden grond.

In ieder der potten van de eerste rij a, a, a, werden vier even

zware boonen gelegd, in eiken pot der tweede rij bj b^ b3 wer-

den drie van 5— 6 c^[. lange maisplantjes geplant, en in ieder der

laatste drie potten werd eene 30— 31 cM. lange maisplant geplaatst.

De potten aj bj en c, werden iederen nacht acht uur aan het

Magnesium-licht blootgesteld, des daags echter werden zij in donker

gehouden. De potten a^ b^ en c, werden, evenals de vorige, des

nachts acht uur met Magnesia-licht verlicht maar daags aan het

zonlicht blootgesteld. De potten a,^ h^ en c^ werden op de gewone

wijze behandeld, dat is, zij werden daags aan het zonlicht blootge-

steld en 's nachts in donker gelaten.

De op 4 September begonnen proef duurde 12 dagen. lederen

dag op hetzelfde tijdstip werden de potten met eene even groote

hoeveelheid water begoten. De boonen van pot a^ — ofschoon

niet precies gelijk — na 7 dagen, van pot aj na acht en van pot

aj na 10 dagen gekiemd. Twaalf dagen na het begin der proef

werden de planten uit de potten genomen en onderzocht. De

boonenplantjes uit pot^aj waren zonder uitzondering de langste, en

bevatten het grootst procentgehalte aan droge stoffen, daarop volgden

die in pot a^, terwijl die in pot a, de kleinste en de schraalste

waren. De maisplantjes verkeerden in denzelfden toestand, die

in pot b„ waren ook zonder uitzondering de langste, en zij be-

vatten ook het grootste procent gehalte aan voedselbestanddeelen,

daarop volgden die uit pot b^, terwijl ook hier die uit pot b, de

minste waren.

Uit deze proef blijkt den gunstigen invloed van het Magnesia-

licht op den plantengroei, het is in dit opzicht werkzamer dan

het elektrisch-licht.

{('hernlker zeituuf/, iVo, 52— 18!J3 nit

Le Statz. sperim. agrur. ital. 1893, 24) tv.

HET TOENEMRiV DER ZIEKTEN IN DE
CULTUUKG EWASSEN.

Onder bovcn-staanden titel heeft do heer F. E. C. van dor Hardt

Aberson te Angerlo een boekje geschreven, waarin hij als zijn
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meening te kennen geeft, dat de oorzaak van het toenemen dier

ziekten gelogen is in het toenemend gebruik van steenkolen. liet

is bekend, dat bij de verbranding van steenkolen, vooral als die

niet volkomen plaats heeft, verschillende nadeelige gassen gevormd

worden, waarvan in de eerste plaats het zwaveligzuur genoemd

moet worden.

Aangezien dit gas gemakkelijk in water oplost, is zijn schade-

lijke werking vooral merkbaar bij vochtig weer. Bewezen is, dat

de schade, die 's winters aan groeublijvende gewassen, zooals

coniferen, door sneeuw wordt toegebracht, alleen toe te schrijven

is aan de daarin uit den dampkring opgenomen gassen. Als ge-

volg van die inwerking beschouwt de heer Aberson verschillende

ziekten, zooals schimmels, zwammen, enz. Ook het lichtgas werkt

zeer schadelijk.

Als middel om zooveel mogelijk perk te stellen aan die ziekten

wordt aanbevolen een zuiniger gebruik van steenkolen, eene betere

bereiding van het lichtgas en eene volkomener verbranding.

{Ned. Tinnhonwhlad, No. 30, 1893). s.

ZIEKTE IN DE BLADEREN VAN BEGONIA'S.

In onderstaand tijdschrift publiceert dr. Ritzema Bos uit Wage-

ningen een en ander over eene door hem bestudeerde ziekte in de

bladeren van Begonia's en die van eenige varens o. a. Aspleniion

hulbifenim en Asplenin))i d/versifoJiitm.

Beide ziekten worden veroorzaakt door eene Nematode.

Reeds in de „Gardeners Chronicle" van 13 Sept. 1890 komt

eene korte aanteekening over de ziekte in de /ïe/yon «/-bladeren

voor van W. G. Smith te Dunstable in Engeland. Hij zegt, de

ziekte wordt veroorzaakt door colonies nematoden, levende en

zich voorttelende binnen in de bladeren. Het schijnt, dat de

nematoden in de wortels dringen en zich door den stam en de

takken een weg naar de bladstelen banen, waar zij zich door de

ribben in het blad verspreiden, van het bladmoes levende; wel-

dra komen hier bruine vlakken op, en het blad sterft af.

Dr. Ritzema l'os zegt ook, dat hij in ieder ziek blad nematoden

vond in de bladnerven, het is duidelijk, dat zij zich hierdoor naar

het bladmoes begeven, want nergens vond hij er zooveel bijeen
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als juist in het bladmoes in de onmiddellijke nabijheid der nerven.

De uitwerking op de plant is eenigszins anders dan wij het bij

nematoden kennen, gewoonlijk zonderen zij eene zelfstandigheid

af, die eene vergrooting der Parenchym-cellen en eene vermeer-

dering der celkernen veroorzaakt, in het algemeen opzwelling der

aangetaste plantendeelen, of er ontstaat Hypertrophie zooals bij

Heterodera Schachtii en Tijlenchus devastatrix of galvorming zoo-

als bij Heterodera radicola en 7)/leiirJiiis scandens.

Bij de Begonia-bladeren verraadt zich de aanwezigheid der ne-

matoden volstrekt niet door de genoemde kenteekenen, het eenige

symptoom is in het afsterven van het bladweofsel te vinden.

{Zeitschrift fur Pffanzenkrankheiten,

UI. Band 2. Heff 1893). tv.

MACADAMIA TERNIFOLTA.

Op nieuw wordt in de Europeesche tuinbouwbladen melding ge-

maakt van dezen subtropischen Australischen boom, wiens vruchten

(noten) in smaak veel met de hazelnoot overeenkomen.

Sedert jaren is deze Macadamia hier geïmporteerd ; zoowel in den

Botanischen tuin te Buitenzorg als in de beigtuinen te Tjibodas

draagt hij vruchten, in laatstgenoemden tuin groeit de boom beter,

hij vindt daar een klimaat, dat meer met dat van zijn vaderland

overeenkomt.

De Macadumia behoort tot de familie der Proteaceeën; zooals

bekend is behooren de meeste represantanten dezer familie in het

zuidelijk halfrond te huis, en zijn er maar weinig nut- planten onder,

alleen zijn er eenige soorten onder, wier vruchten als noten gegeten

worden. Hiertoe behoort behalve de reeds genoemde Macadamia

ook de z. g. groenblijvende hazelnoot van Chili, Cuevina Avellana.

In Australië begint de Macadamia eerst met het zevende jaar

vrucht te dragen, hier doet zij het eerder.

{Gartenfloraj w.

Heft 14- 1893).

PLANTEN VOOR TAFELDECORATIE.

Men maakt in Europa veel werk van fraaie versiering van de

tafels bij diners. Er heerscht daar een geheel andere smaak dan
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hier ; ik moet zeggen, dat de dames hier wel smaak hebben om de

tafels te versieren, zij doen zulks echter zelden met planten maar

altijd met bouq netten en losse bloemen. Daar de bouquetten niet

hoog mogen zijn, maar een platten vorm moeten hebben, en. de losse

bloemen ook al plat op de tafel komen te liggen, vervalt men wel

eens in het gebrek, dat de geheele versiering plat wordt. In Europa

tracht men dit met succes te verhelpen door het plaatsen van

planten in kleine potjes op de tafels, deze plantjes worden speciaal

voor dit doel gekweekt. Op enkele uitzonderingen na zijn het

planten met fijn loof, waar men als het ware door heen ziet, zoodat

het niet hindert, of zij iets hooger zijn; zij zijn gewoonlijk van

6— 8 Eng. duim. hoog.

Eenige der in Engeland meest gebruikte planten zijn:

Coco.s weddeliana,

Ctjpefus alternifoliuSj

y, „ variegatis,

Pandanus veitchii,

Aralia veitchii,

„ gracilliina,

CurcuUgo recurvata,

Rivinia Jmmilis,

Adianlum cuneatuni,

„ gracillimmn,

Pteris tricolor,

eenige fijn en langbladerige Croton soorten.

Dracaena indivisa,

„ gracilis,

„ elegantissiina,

„ albo-marginata,

„ terminalis,

„ rubra,

Kentia Behnoriana,

Galadiuin argijrites,

Araucarla excelsa.

Voor het grootste gedeelte planten, die we hier gemakkelijk

kunnen kweeken, wij zouden er nog verscheidene bij kunnen

voegen vooral onder de palmen, die hier zooveel beter gekweekt

kunnen worden dan in Europa. Onder de vele rottan-soorten,

Daemonarops en Calamus zijn er, die voor tafelversiering uitermate
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geschikt zijn. De kwestie is om ze in kleine potjes te kweeken?

dit gaat wel, indien de plantjes in die weinige aarde, w^aarover zij

te beschikken hebben, slechts voldoende voedsel vinden, en dat moet

er door gedurig begieten met wat vloeibare mest in gebracht

worden.

{Gai'deners Chronicle. tv.

N». 343. Vol XIV.)

DE PRODUCTIE VAX WITTE WAS IN CHINA.

Onder de producten, die het ook nog voor ons zoo vreemde en

eigenaardige Chineesche Rijk opleveren, is de witte was zeker niet een

der minst curieuze. Deze was wordt door middel van een insect ver-

kregen, dat kunstmatig op de voor de Avas- productie geschikte

boomen gebracht wordt. De eieren van het insect worden van de

vindplaats naar groote afstanden getransporteerd om daar op de

er voor geschikte boomen gebracht te worden. Ofschoon het

insect reeds lang als Coccus Pela bekend was, was men er niet

zeker van, welke boomen voor de voortteling van het insect en

welke voor de verkrijging der was gebruikt werden.

Deze industrie gaat achteruit, en ofschoon zij voor iiilandsch

gebruik nog wel zal blijven bestaan, is het wel waarschijnlijk, dat

de export nog meer achteruit zal gaan. In 1888 werd er nog

15.410 pikol uitgevoerd, dit getal was in 1891 tot 5.724 pikol

gedaald. De witte was wordt gebruikt als omhulsel van de zachte

talkkaarsen, de groote invoer van petroleum ea vreemde kaarsen

doen geen goed aan deze industrie. Ook de prijzen zijn niet meer,

wat zij vroeger waren, thans kost een pikol 35 thails, terwijl

vroeger wel 200 thails besteed werden.

Ook in Japan schijnt eene dergelijke industrie te bestaan, er is

echter weinig van bekend; in het Museum te Kew zijn monsters

van Ibota — was, verkregen van Liyustrum Ibota Sieb., die ook in

China voorkomt; het is duidelijk dat we even als met de Chineesche

was met een insectenwas te doen hebben.

Ten einde wat meer te weten te komen van de productie-wijze

dezer was in China, verzocht de Directeur der Kew-CJardens aan

de Regeering om door middel van de Eng. consuls iu China te

trachten inlichtingen dienaangaande te verkrijgen. Aan de uit-

voerige rapporten dier heeren ontleen ik bet volgende:
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Een nietig pitje in een pot met olie is de meest gewone xer-

licliting iu China, er worden echter buitengemeen veel kaarsen

gebruikt. In ieder geval, waar van een lantaren gebruikt wordt

gemaakt, zijn kaar.sen noodig. Dierlijke talk word in China hoogst

zelden voor het maken van kaarsen aangewend, men verkrijgt

echter een uitstekend surrogaat hiervoor van twee inheemsche

planten, Chuan- tzu en Ch'ishu. De eerste is de ook op Java

gekweekte StiUingia seb/fera, Karuinbi sehrang ; de zaden van

dezen boom werden gekookt en de talk, die bij deze bewerking

boven komt drijven, kan er gemakkelijk afgenomen worden. Ook

de zaden van den lakboom bevatten eene zelfstandigheid, die veel

op hijenwas gelijkt, welke laatste er ook dikwijls mede vervalscht

wordt. Het lak of vernis wordt van denzelfden boom verkregen

door insnijdingen in den stam.

Het nadeel dezer plantaardige talk is, dat zij te zacht is en te

spoedig smelt: Stilling iu-taXk smelt reeds bij 95°/q F, de talk van

den lakboom smelt bij IO^/q hooger temperatuur. Het is daarom

noodig een harder omhulsel voor de kaarsen te maken, en hier-

voor komt de insecten-was uitstekend te stade, deze smelt eerst

bij 160°;'o. Het is een artikel, dat de voornaamste bron van welvaart

uitmaakte van de talrijke bevolking van de Chia-ting vlakte en

van de nog dieper landwaarts inliggende vallei van Chien-ch'ang.

De witte was (Pê-la) wordt uitsluitend gewonnen iu het depar-

tement Chia-ting Tu, al wordt er ook uit andere streken wat

verkregen, deze is van inferieure kwaliteit. Met bewonder ings-

waardige scherpzinnigheid hebben de Chineezen bevonden, dat de

vermenigvuldiging van het insect en de productie der was, twee

zaken zijn, die zorgvuldig uit elkander gehouden moeten worden.

De vrij ver van elkander verwijderde streken van Chien-ch'ang

en van Chia ting Tu verdeelen het werk en de voordeden er van.

In eerstgenoemde landstreek in de nabijheid der steden ]S"ing-Yauw

Tu en Hui-li Chow wordt de boom geplant, waarop de insecten

leven en eieren produceeren: het is een groenblijvende boom met groote

bladeren. Te Kew is uitgemaakt dat de boom in kwestie is Ligus-

trum lucidum Ait.

Op het einde van April verlaten de bewoners van Chien-ch'ang

in groot aantal hunne woonplaats, om beladen met de kostbare

eieren van het insect langs stijle bergwegen naar Chia ting Tu te

gaan, eene stevige wandeling, waarover zij een veertien dagen doen.
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Daar de hitte des daags een nadeeligen iriTloed op de eieren zoude

uitoefenen, wordt er slechts 's nachts gereisd. De bergweg ver-

licht door de talrijke lantarens, levert dan een fantastisch gezicht op.

De eitjes worden bewaard in kleine gallen ongeveer zoo groot

als eene erwt; zij zien er uit als bloem van meel, iedere gal bevat

waarschijnlijk wel duizend eitjes. Dadelijk na de aankomst wor-

den de gallen op de boomen geplaatst. Het is nog niet uitgemaakt

of deze boom Fraxinus cJünerisis Roxb of Fra.rinus rhyncophi/Ua

Hance is, daar de Chineezen voor meer soorten van dit geslacht

denzelfden naam hebben.

Al spoedig komen de insecten uit de eitjes voor den dag en

verspreiden zich over de twijgen. Zij doen zeer weinig kwaad aan

de bladeren. Langzamerhand, naarmate de insecten grooter worden,

ontstaat er op de takken eene korst uit eene witachtige zelfstan-

digheid bestaande, dit is de witte was. In de tweede helft van

Augustus worden de twijgen er afgesneden en in water gekookt,

weldra komt dan de zuivere was aan de oppervlakte en kan er

als eene helderwitte, kristallijne massa afgenomen worden.

{Kew-Biilletin of miscelleneous

inf'irinafion, Mai/, 1893.) tv.

CONSERVEEREN VAN VRUCHTEN.

Om vruchten te conserveeren wordt aangeraden ze met poeder

van kalk te bedekken. Op deze wijze werden door Montelor drui-

ven tot het begin van Maart bewaard.

{Sempenurens. No. 21, 1893). s.

PAPIER UIT SUIKERRIET.

De bereiding van papier uit de stengels van suikerriet is zeer

eenvoudig. Het schijnt zelfs, dat dit meer voordeel oplevert dan

het uittrekken van de suiker.

{Seinpervlrens. No. 21, 1893.) s.



DE GELE-SÏREPENZIEKTE BIJ HET SUIKERRIET.

Op het blad van suikerriet, dat door deze ziekte is aangetast,

vindt men, dat over kleiner of grooter uitgetrektheid de nor-

maal donkergroene bladkleur plaats heeft gemaakt voor eene

lichtgroene, somtijds tot het gele naderende kleur. De vlek-

.ken, die zoodoende ontstaan, kunnen den vorm van strepen

aannemen en somtijds onafgebroken het blad van den top tot

de basis doorloopen, iets, wat men vooral bij de jonge hartbladeren

aantreft. Somtijds zijn de geel gekleurde gedeelten zoo weinig

in het oog vallend, dat er twijfel kan ontstaan, of het blad

wel gestreept is, dat men in handen heeft. In het uiterlijk

der zieke planten valt behalve deze gestreepte bladeren, overigens

niets op te merken, wat haar van normale planten onderscheidt.

De vlekken zoowel als de gezonde bladgedeelten werden

mikroskopisch onderzocht, het mocht ons echter niet gelukken iets

waar te nemen, wat als oorzaak der gele-strepenziekte beschouwd

zoude kunnen worden. Wel bleek het, dat de bladgroen korrels

in de vlekken gebrekkig waren ontwikkeld en niet zoo zuiver

groene korreltjes vormden als bij gezonde bladeren, maar, eene

of andere parasitaire schimmel, of iets anders wat hiervan de

oorzaak zoude kunnen zijn, werd noch in- noch uitwendig

op het bladweefsel waargenomen.

Gestreepte bladeren en normaal groen gekleurde werden met

alkohol behandeld en daarna in eene jodium-oplossing gebracht,

ten einde na te gaan of wellicht ook de zetmeelvorming aan-

merkelijke verschillen opleverde. De blauwkleuring, die na deze

behandeling optrad, vertoonde bij beide bladeren echter geen

groote verschillen ; de oorspronkelijke vlekken waren op het

gestreepte blad na verdwijning der groene kleur niet meer

te herkennen,

lY oi
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Wellicht wijkeu de lioeveellieden niiiierale bestanddeelen lu

de gestreepte bladeren van liet normale af; om dit echter na

te kunnen gaan zouden asch-analyses noodig zijn, die tot nu

toe ontbreken.

Op de bladscheede, welke reeds van nature zoo weinig ge-

kleurd is, vallen de strepen niet meer in het oog, iets abnor-

maals -sael er verder ook niet bij waar te nemen.

Ook bij den stengel kon geen afwijking van het normale

worden waargenomen, wel vertoonde de epidermis van de

jongere, pas gekleurde gele<liugen somtijds hjne strepen en vlek-

ken, waar de normale kleur van het stengellid was verdwenen.

Uit de negatieve resultaten bjj bovengemelde onderzoekingen

verkregen blijkt dus, dat wij lioogst waarschijnlijk de oorzaak

der strepen in het blad in den bodem moeten zoeken, en

wellicht hierin eene uiting van zwakte voor ons hebben van

de plant. Kan toch oin de eene of andere reden de plant

niet voldoende toevoer van water en daardoor ook van ver-

schillende zouten, in liet water opgelost, uit den bodem ver-

krijgen, dan bestaat de mogelijkheid, dat er een toestand van

zwakte optreedt, die zich uit in de verschijnselen, welke zich

bij de gele-strepenziekte voordoen. Daar de zieke planten

echter in liaar uiterlijk (door gedrongen vorm, korte leden etc.)

niet zooals b. v. typische serehplanten de gevolgen doen

zien van gebrekkigen watertoevoer, zoo lag het vermoeden

voor de hand, dat eeiu> door de gele-strepenziekte aangetaste

plant wel in staat is vohloeude water tot zich te nemen, dat

echter in dit water een of meerdere der noodzakelijke bestand-

deelen ontbraken voor de vorming van het bladgroen. Het

eerste vermoeden rustte natuurljjk op gebrek aan ijzer inden

bodem, aangezien de bodem van .lava over hot algemeen rijk

is aan ijzer en op sommige plaatsen, waar riet wordt aange-

plant, zelfs overrijk, terwijl het in een vorm voorkomt,

die het naar het schijnt gemakkelijk opneembaar maakt

voor het plantonlichaam, zoo moesten ook proefnemingen in

dien zin genomen om aan mogelijk gebrek van dit bestand-

deel te gemoet te komen, tot een negatief resultaat leiden.



'Bleef dus het vei'moj'deii. dit aiulere uoodjiakelijke bestiind-

deelen in den bodem uii':bniken, om verschillende redenen

gelooven wij echter van te voren reeds proefnemingen in dezen

zin te knnnen verwerpen en een negatief resultaat zulker

onderzoekingen te kunnen voorspellen.

De gele-strepenziekte heeft zich namelijk reeds gedurende

verscheidene jaren vertooud, daarbij werd dit verschijnsel

zoowel op klei- en zand-bodem, als op gemeugden grond waar-

genomen. Ook op gronden, waar nog nooit riet was geplant,

waar rijst was geoogst met volkomen normaal blad, zoowel

als op pas ontgonnen boschgrond, nog rijk aan humus, deed

zich de ziekte voor. Het optreden der ziekte bleef evenmin

tot zekere gedeelten van Java beperkt, maar van overal kwamen

de berichten over het voorkomen en soms ook over het plot-

seling verdwijnen der ziekte.

Dat nu plotseling de bodem van Java op zooveel verschil-

lende plaatsen en van zoo geheel afwijkende geaardheid op

deze plaatsen, aan hetzelfde noodige bestanddeel zoude gebrek

lijden, zal een ieder wel hoogst onwaarschijnlijk voorkomen.

Met het oog op de sereh-ziekte werd indertijd hetzelfde be-

weerd en ook deze bewering door Dr. Krüger in de Mede-

deelingen V. h. Proefstation West Java 1, p. 14' op uitvoerige

gronden weerlegd. Nog een klein bewijs voor de mogelijk

negatieve resultaten van zulk eene proefneming kunnen wij

vinden in het volgende feit. In ééne en dezelfde plantrij zijn

hier en daar planten aangetast, terwijl tusschenstaande planten

gezond en normaal zijn; een verschil in aard van den bodem

op zulk een onderling geringen afstand, zoude wellicht tot de

hoogst zeldzame uitzonderingen kunnen behooren, zeker echter

niet zoo algemeen zijn, als bovengemeld feit.

Wij hebben dus waarschijnlijk de oorzaak elders te zoeken

dan in de geaardheid van den bodem. Maken wij van eene ge-

streepte plant voorzichtig de aarde los van de wortels en

wasschen deze schoon, dan zal het groot aantal verwondingen,

die wij bij het wortelstelsel aantreffen, ons opvallen. Een

gr,)Ot deel der wortels is afgestorven, bij het nog over ge-
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bleven gedeelte heeft veelal eene sterke ontwikkeling van ïiaai'-

wortels en dunne zij wortels plaats gegrepen Meestal heeft

de verwonding denzelfden vorm en doet zich voor als een

klein, meest zuiver rond, cvlindrisch gaatje, dat het bastweefsel

van den wortel doorboort en somtijds zich nog over een klein

gedeelte van het vastere keruweefsel uitstrekt. De grootte

der gaatjes wisselt af tusschen 0.5 m.M. en 1 m.M. Zoowel

bij oudere wortels, waar de bast reeds donker bruin is gekleurd,

als bij nog jonge, ongekleurde, witte wortels kan men de ver-

wonding vinden, en van do jongste wortels kan zoowel de

top als het oudere gedeelte aangetast zijn. Dat deze ver-

wonding, steeds van denzelfden aard, aan den top van nog

jonge wortels voorkomt, die hoogstens enkele dagen oud zijn,

terwijl de wondvlakte geheel zuiver is, en slechts de cellen,

die den wond omgeven, verscheurd zijn, doet ons, ook om nog

andere redenen, vermoeden, dat wij hier eene infectie door eene

parasitaire schimmel kunnen uitsluiten. Wel wordt door zulk

eene opening aan verschillende schimmels, zooweel als aan

andere organismen de gelegenheid geboden, in het inwendige

van het wortel weefsel door te dringen, en werden inderdaad

ook verschillende scliiinmelsoorten gevonden, die dezen weg

hadden gevolgd, maar toch meenen wij in deze gevallen steeds

met een secundair verschijnsel te doen te hebben Daar het

aanbrengen van zulk eene verwonding, als bij wij de gestreep-

te planten vinden, onmogelijk door een plantaardig organisme

kan geschieden, was het natuurlijk, dat wij onder andere orga-

nismen in den bodem voorkomend, de oorzaak meenden te

moeten zoeken.

ïijlenchiis zoowel als Heterodera zijn uitgesloten; de aard

der gallen, die zij veroorzaken, is namelijk geheel verschillend

van wat wij hier vinden. 8lechts Heterodera zoude onder

zeer speciale omstandigheden in staat kunnen zijn eene wond

van deze grootte te veroorzaken, wanneer toch om eene of

andere reden, het drachtige wijfje als cijste in haar geheel

uit het wortelweefsel werd geperst, zoude zulk een gaatje

kuiiiieii overblijven : pi'imo zoude dit geval tot de uitzonderingen
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buliüorcii, terwijl vcnliT lier voorkomen van lleterodera veel

algemeener moest zijn, dan in werkelijkheid bij de onderzochte

planten het geval was. Tijlenchns wordt natuurljjk hier en

daar in de wortels gevonden; te verwonderen behoeft dit ons

echter niet, zoo wij bedenkon, lioe gemakkelijk de toegang is.

Oerèts of' wawalans werden in de nabij lioid van gestreepte

planten, niet in den grond aangetroffen, daarentegen wel vrij

veelvuldig regenwurmen, benevens zoo goed als algemeen, een

wortelluis zeer veel gelijkend op de Icerija sacehari, de z. g.

poii a poclie blanche ; waarschijnlijk hebben wij in beide of

wel alleen in de laatste de oorzaak der verwonding te zoeken.

Zoo wij eene normaal ontwikkelde rietplant, waarvan het blad

de gezonde groene kleur heeft, uit den grond nemen, dan

zullen wij zekerlijk ook wel de eene of andere beschadiging-

van liet wortelstelsel kunnen constateeren ; hieruit echter de

conclusie te trekken, dat wanneer wij bij gestreepte planten

analoge verwondingen aantreffen, deze daarom niet de oorzaak

der blad-strepenziekte zouden kunnen zijn, dunkt ons echter

voorbarig.

Het is toch niet zoozeer de beschadiging zelve, als wel de

mate van verwonding, die hierbij de hoofdfactor vormt voor

het optreden van het verschijnsel ; elke plant zal een zeker

minimum van beschadiging kunnen verdragen, dikwerf afhan-

kelijk van verschillende nevenomstandigheden ; wordt dit mini-

mum echter overschreden, dan zal een ziektetoestand het

gevolg zijn.

Gaan wij nu na, of wij ook in staat zijn, de verschillende

verschijnselen, die zich voordoen bij het optreden der gele-

strepenziekte te verklaren met het oog op de beschadiging, die

wij bij het wortelstelsel vonden. Daideljjk zal het zijn, dat ten

eerste bij een zeer drogen planttijd en eene droge weersgesteld-

heid, wanneer de verdamping door het blad sterk is en de

toevoer van water etc. door de wortels gering, de zieke plant

achterlijk moet blijven; een verschijnsel, dat dik w^erf opgemerkt

kan worden.

Is de \veersgesteldheid daarentegen gunstig, en wordt de
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verdamping vau het bliul, dus ook de te verbruiken water-

hoereelheid, hetzij door eene bedekte lucht, hetzij door regenval

verminderd, dan zal het achterlijk blijven der gestreepte planten

niet zoo zeer in het oog vallen, daar alsdan het beschadigde

wortelstelsel nog voldoende is, om de noodige hoeveelheid water

aan te voeren voor de circulatie in het plantenlichaam. Uit dit

zelfde feit laat zich ook verklaren waarom, bij reeds nagenoeg

volwassen riet, dat gestreepte bladeren draagt, een plotseling

afsterven kan intreden; hiertoe kunnen twee factoren bijdragen:

ten eerste groote droogte en verder het scheuren van den bodem

tengevolge van uitdroging. Het reeds zwakke wortelstelsel

wordt alsdan nog meer beschadigd dan reeds het geval was, en

dus zulk eene rietplant in verhouding tot eene normale rietplant

in veel sterker mate getroifen, wanneer ook maar enkele wortels

worden verscheurd. Men zal dus in een drogen Oost-moesson

veel meer kans hebben, dat riet met gestreept blad vroeg

afsterft, en zulks te meer op een klei-grond dan op een zand-

bodem. Het zal daarom zaak zijn de uitdroging en het open-

barsten van den bodem zooveel mogelijk tegen te gaan, hetzij

dat zulks kan geschieden door den grond af en toe voldoende

te bevloeien, of wel door hem met droog blad te bedekken

bij het trassen en zoodoende zooveel mogelijk de vochtigheid

en neerslag van waterdamp te bevorderen Op zandgrond zal

men dan ook minder schade ondervinden door het afsterven van

gele-strepenzieke planten dan op zwaren klei-grond.

Men heeft beproefd door eene stikstof-bemesting het euvel

tegen te gaan; wel verkrijgt men somtijds daardoor eene tijdelijke

toename van bladgroen, de kwaal zelve geneest men echter

niet; de wonden zullen zich door deze behandeling niet sluiten.

Wellicht echter, zoo men beproeft zooveel mogelijk uitbreiding

te geven aan het wortelstelsel en dit tracht te bereiken door

zware bemesting, gepaard met eene flinke grondbewerking en

latere aanaarding, dat alsdan het kwaad minder groote afmetingen

zal aannemen.

In de praktijk toch kunnen wij aannemen, dat er als 't ware

een zeker aantal parasieten op het wortelstelsel aast ; zijn deze
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nu ovpi* OPii groot getal wortels verdeold, dan zal elke wortol

voor zich, ten eerste minder kans loopen beschadigd te worden,

en verder het totale aantal verwondingen op oen wortelstelsel

van gelijke uitbreiding als van eene niet zorgvuldig behandelde

plant berekend, geringen' zijn, en dus de ])lant in verhouding zich

sterker kunnen voeden en dientengevolge wellicht hare strepen

verliezen.

Gelijktijdig met strepen in het blad ziet men dikwerf op de

opperhuid van de stengelleden strepen en vlekjes optreden,

die waarschijnlijk aan dezelfde oorzaak moeten worden toe-

geschreven. Even goed toch als een zekere zwakte-toestand

van de plant eene gebrekkige bladgroen-vorming ten gevolge

heeft, kan zulks het geval zijn bij de roode kleurstof, die zich

in de epidermiscellen van den stengel bevindt.

Af en toe vindt men dan ook zoowel blad als stok gestreept;

het schijnt echter, dat het blad gevoeliger is, zoodat men ook wel

vindt, dat de stok ongestreept blijft, terwijl het blad in het oog-

vallende strepen draagt. Het omgekeerde is dan ook hoogst

zelden het geval, en een gestreepte stok zonder dito blad behoort

tot de uitzonderingen.

Eene verdere merkwaardigheid bij dit optreden der gele-

strepenziekte is het feit, dat deze verzwakking in de constitutie

der plant gedurende eenige generaties erfelijk kan optreden.

Neemt men toch bibit van eene plant, w^elke gevlekte bladeren

heeft, dan zal de nieuwe rietplant, welke uit deze bibit opgroeit,

eveneens gestreepte of gevlekte bladeren dragen. Hierbij is het

echter mogelijk, dat bij de verdere ontwikkeling en ook door

rationeele bemesting etc. de rietplant weder haar normaal groene

kleur terug krijgt. Waarschijnlijk is het meerendeel der gevallen,

waarvan bericht werd, dat de groene kleur na bijbemesting terug

kwam, te brengen tot zulk een geval, waarbij erfelijk zwakke

bibit werd gebruikt. Het is echter bij zulke planten, die uit

bibit van gestreepte planten zijn gesproten, volstrekt niet

onmogelijk, dat aldaar ook weder het wortelstelsel wordt

beschadigd en zelfs bestaat er meer waarschijnlijkheid, dat eene

geringe beschadiging, met het oog op de reeds constitutioneel

zwakke planten, meer uitwerking heeft dan anders.
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Oorzaak en gevolg grijpen dan ook bij dnsilanig aangetaste

planten zoo in elkander, dat het dikwerf ondoenlijk is den

waren stand van zaken te herkennen. Wellicht schijnt het

vreemd, dat eene ziekte, waarbij de oorzaak, de ziektekiem als

't ware, niet overgaat op de nienwe individuen, toch bij

nakomelingen nog zichtbare uitwerking kan hebben. Bedenken

wij echter, dat het feit van 't gestreept zijn, niet zoo zeer

eene bepaalde ziekte is dan wel een zwaktetoestand, dan heeft

de verklaring van dit feit geen moeielijkheden meer. Wan-

neer wij van eene plant met de gele-strepenziekte op het blad

den top wegnemen, dan zullen de zijoogen uitloopen, de

bladeren dezer zijoogen zullen ook gestreept zijn, iets dat een

ieder wel eens zal hebben opgemerkt, en dat zich ook uit-

stekend laat verklaren door den zwaktetoestand, waarin de

geheele plant verkeert. Nemen wij nu van zulk een zelfden

stok, zonder dien echter tevoren te toppen, bibit, dan zullen de

uitloopende oogen, d. z. de jonge rietplantjes der 1" generatie ten

opzichte van den oorspronkelijken stok, ook gestreept moeten

zijn, even goed als wanneer zij als zijoogen waren uitgeloopen,

wanneer de stok ware getopt. De praktijk gaf ons reeds

genoegzame bewijzen voor bovenstaande bewering, en een ieder,

die gestreepte planten mocht verlangen, heeft slechts bibit te

kappen van planten, aangetast door de gele-strepenziekte.

Doordat men waarschijnlijk vroeger niet in^'die mate op dit

verschijnsel heeft gelet als tegenwoordig, heeft men het aan-

tal zwakke planten sterk vermenigvuldigd, totdat ten slotte in

den aanplant meer gestreepte dan ongestreepte rietstoelen voor-

kw^amen, en men door het contrast met de overgebleven, nor-

male planten op het verschijnsel opmerkzaam werd gemaakt;

men dacht toen van een plotseling optreden te kunnen spre-

ken, wat bij nauwlettende waarneming wel niet het geval

zoude zijn geweest. Wellicht dat bij de snelle uitbreiding

van deze bladstrepen-ziekte, liet kweeken van bibit in hooge

bergtuinen van invloed is geweest. Door liet riet aldaar on-

der dikwerf ongunstige, zeer zeker meestal abnormale om-

standigheden te brengen, heeft men wellicht het verschijnsel
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dor gelc-strcpou ziokto iii de liaud g-ewerkt. Het afscliaffon der

berg-bibit-aanplantiugen daarom echter aan te bevelen, houd

ik voor zeer voorbarig, daar het nog zeer de vraag is, of het

nuttig effect in bergtuinen verkregen, bij andere ziekten, niet

opweegt tegen de schade door de gele-strepenziekte aange-

gebracht. Het is echter best mogelijk, dat door intensieve

grondbewerking en bemesting en andere voorzorgen de uit-

breiding van de ziekte ook aldaar is tegen te gaan.

Bij een nieuwen aanplant in het gebergte konden wij het

eerste optreden nagaan, als 't ware dus de P*^ generatie dezer

ziekte. Bibit van volkomen normale planten afkomstig werd op

maagdelijken grond in kweekbeddingen uitgelegd; reeds na

ongeveer 1| maand waren zeer duidelijk de strepen in het

blad zichtbaar, hierbij viel op, dat men duidelijk herkenbare

centra van verspreiding aantrof, terwijl van één bibit, het

eene oog soms aangetast het volgende normaal was, en

somtijds ook bij één bibit met meerdere oogen de zijoogen

afwisselend het verschijnsel vertoonden. Duidelijk zal het zijn,

dat wij hier een zeer schoon bewijs hebben, dat het niet a^n

de bibit maar aan oorzaken in den bodem is te wijten, wanneer

gestreepte bladeren optreden.

Resumeeren wij dus onze meening aangaande deze gele-

strepenziekte, dan vermeenen wij deze te moeten beschouwen

als een erfelijke n zwaktetoestand van de rietplant, het gevolg

van eene beschadiging van het wortelstelsel.

Met het oog op bovenstaande zal het dus geraden zijn, ten

eerste de bibit met de meeste zorg uit te kiezen, zoo men

nieuw plant-materiaal importeert, zich goed te overtuigen of

wel van gezonde tuinen bibit wordt gekapt en hiermede uiterst

voorzichtig zijn, daar de gele-strepenziekte over geheel Java

is verspreid; liever niet importeeren dan zich ongezien wat

in de handen laten stoppen, aan de bibit is toch dikwerf niet

meer te zien of de moederstok gestreept was. Ook al vindt

men weinige gestreepte stoelen, zoo 't mogelijk is, dan toch

liever geen bibit nemen uit zulk een tuin.

Verder, door den bodem zooveel mogelijk vochtigheid toe te



— R22 —

voeren, moet men beproeven deze vooi' uitdroo^en en openbarsten

te bewaren. Is men er zeker Tan, dat de ziekte haar intrede

doet in den aanplant, wellicht dat alsdan eene behandeling met

petroleum of tabaks-water de wortel-parasieten zal verdrijven-

Men gebruike geen bibit met witte luis bedekt, tenzij deze

eerst grondig schoon gemaakt is.

Men lette echter vooral op de aanplantingen in het gebergte,

wellicht dat tijdige bibit wisseling en import aldaar van oor-

spronkelijk gezond en sterk riet het verkrijgen van zwakke

gestreepte exemplaren kan tegengaan. Men verget« niet, dat

het riet uiterst gevoelig is voor atmospherische invloeden en

waarneer men zulks reeds dagelijks in de beneden-landen kan

opmerken, waar omstandigheden van regen etc. weinig ver-

schillen, hoe meer zal dan niet deze plant den invloed onder-

vinden van veranderde toestanden boven in het gebergte.

Merkt men wellicht gedurende de eerste jaren deze verzwakking

niet, later zal men na reeds ettelijke generaties boven te hebben

aangeplant, den invloed kunnen ondervinden.

Dr. J. V. Breda de Haan.

Biiitenzorg.



PALMEN.

(Vervolg.)

Na het iu de vorige afievering over de paliuen in liet

algemeen medegedeelde, kunnen we hier meer speciaal eenige

verschillende soorten bespreken.

De palmen worden verdeeld in onderfamilies en deze weder

in verschillende afdeelingen; ik zoude bij zooveel stof te

uitvoerig worden, indien ik die allen systematisch wilde be-

handelen. Ik zal mij hier moeten bepalen^ slechts die soorten

eenigszins uitvoerig te bespreken, die voor handel en industrie

van belang zijn, die door eenige merkwaardigheid in het oog

vallen of die ons, hetzij in den tuin in den vrijen grond, in

tobben of groote potten geplant, hetzij in kleine potjes ge-

kweekt tot versiering van bloemtafels of étagères en tot het

decoreeren van de tafel kunnen dienen. Ik doe zulks met

behulp van oudere schrijvers als Rumphius, Miquel, Blume,

Hasskarl, Filet enz.

Zoo hebben we vooreerst de Calameeën, eene afdeeling,

waarvan de representanten in de meeste tropische bosschen

verspreid zijn; als typen kunnen de hier wel bekende rottans

gelden, waarvan de geslachten Calamus en Daemonorops hier

het meest voorkomen.

De z. g. Rottan-afdeeling in den Plantentuin is belangrijk

genoeg om den groei dezer eigenaardige planten na te gaan.

Meestal groeien zij eerst laag bij den grond in struikvorm,

zij zijn dan met sterke dorens bezet; bij Daemonorops staan

deze meestal dicht hij elkaar, terwijl ze bij Calamus verder

van elkaar verwijderd zijn; bij beide zijn het echter geduchte

wapens, waarmede zij den naderenden wandelaar een krachtig

halt! toeroepen.



— 524 —

Die dorens dieneu aan de planten om zicli tot in do toppen

der hoogste boomen te verheffen. Zij doen zulks op verschil-

lende manieren; van de meeste is de bladsteel sterk verlengd

en met als weerhaken staande dorens bezet; het jongste blad

vooral, dat zich uit den top der plant ontwikkelt, verheft zich

meters hoog rechtop en houdt zich zoodoende aan hooger

gelegen steunsels krachtig vast. Andere soorten zijn nog beter

ingericht, zij houden er speciale bladstengels op na, die zeer

lang zijn en waaraan geen blaadjes maar in de plaats daarvan

dorens zitten; deze doen hier ook dienst als organen om zich

naar boven te werken. De jonge stengels zijn sterk met

dorens bezet; later verliest de plant die, en blijft alleen de

lange, dunne, gladde stengel over, die slechts aan den top

voorzien is van een bladerkruin, die zich met de bovenge-

noemde hechtorganen vasthoudt. Zulke stengels slingeren

zich van den oenen boom naar den anderen; ze zijn soms

honderden meters lang.

Ontzettend groot is het aantaal soorten van beide genoemde

geslachten, die in de Indische wouden tieren. Overal vindt

men eene groote verscheidenheid van vormen, en ieder gewest

schijnt zijne bijzondere soorten te hebben. De op het vaste

land voorkomende worden bijv. niet of schaars op de eilan-

den teruggevonden, en in de Soenda-landen schijnen over

't algemeen andere soorten dan in de Molukken te groeien.

Bij de bepaling van het groot getal soorten moet men niet

voorbijzien, dat in 't algemeen de reizigers minder op deze

dan op de overige palmen hunne attentie gevestigd hebben.

Groot is het nut, dat de inlanders van deze gewassen trekken,

het is uit dien hoofde niet te verwonderen, dat zij de ver-

schillende soorten met zorg onderscheiden, uit elkander houden,

en met verschillende namen bestempelen. De geslachtsnaam

is in het Maleisch Roffan ; Soendaneesch Hoe of Hoicé] Ja-

vaansch : Vendjalinx op Amboina Oea of Oeha \ op Ternate

Oé/v', te Makassar Boekan; op Lucon Bec/i</06- ; in Cocliin-(Jhina,

Mai/. Wat de benaming der soorten betreft, vermeldt Blume,

dat op Java dezelfde soort somtijds onder meer dan één naam
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Voorkomt, of dat verschillende soorten met denzelfden naam

bestempeld worden, of dat do verschillende doelen der plant

bijzondei'e namen dragen.

Hasskarl zegt, dat van Hoë haloehoek do toppen gegeten

worden ; van Hoë hoetoe of H. krokkot dienen de stengels tot

touwwerk. Van H. gelang en H. kamoerang worden evenals

van eerstgenoemde de toppen als toespijs bij de rijst gegeten.

H. hoetoe levert stengels voor touwwerk. H. lielien heeft

een bijzonder sterken stengel. Van H. loeloes C. asperri-

mus wordt de stam voor den sterkste van alle rottans gehou-

den. H. onias, C. equestris heeft een dunnen maar sterken

stengel en dient tot vlechtwerk. Y-dn H.j^ertos^ C. gtancescens

dienen de stengels voor zweepen. H. sampang^ C. rhoinhokiens,

levert zwaar touwwerk voor het dragen van bruggen, voor

tijgervallen enz. H. waJat, de zeer dunne en lange stam ken-

merkt zich door regelmaat, duurzaamheid en glinsterende op-

pervlakte en dient tot het vervaardigen van zeer gezochte

rottanmatteii, lampit, enz.

Zooals bekend is, maakt de rottan een der voornaamste

export-artikelen uit van sommige onzer buitenbezittingen.

Een der merkwaardigste producten van eene dezer planten,

is het z.g. drakenbloed, afkomstig van de vruchten van Dae-

monorops draco Lahlll. Deze rottan komt in de moerassige

bosschen van het oostelijk deel van Sumatra voor, vooral in

Djambi en Palembang. Verder vindt men hem in het zuiden

van Borneo en volgens Rumphius ook op Java. Hij zegt van

de Javaansche soort, dat deze minder kleurstof oplevert en

bedoelt er waarschijnlijk D. accedens mede.

De bloedroode, harsachtige stof, waarmede de vrucht bedekt

is, wordt door het schudden in een* zak of op andere wijze er

gemakkelijk afgekregen, vervolgens, door middel van eene

zeef van de vruchtschubben en andere onzuiverheden gereinigd.

In de zon verwarmd of in gesloten vaten aan heeten waterdamp

blootgesteld, wordt de stof zoo week, dat men haar in rolronde

stukken ter lengte van een vingerlid, of in balletjes ter grootte

eeuer pruim kan kneden, die dan in stukken van palmblade-
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ren gewikkeld worden. Eene mindere qualiteit wordt door

het uitkoken der gekneusde vruchten verkregen, deze komt

niet zelden in ronde stukken met andere harsen vermengd, in

den handel voor.

De onvermoeide Rumphius bericht nog het volgende

:

„Anno 1701, heb ik van zeker Assistent, dewelke langen

„tijd de opzicht over den handel van Sanguis Draconis (draken-

„bloed) op Palembang gehad heeft, het volgende verstaan,

„'t welk nog niet bekend is. Dezelve bevestigd dat het S.D.

„wel van eene soort van Rottang komt zooals mij die voor

„dezen van den heer St. Martyn toegezonden is: maar hij

„wist mij te berichten, dat de rijpe vruchten afgevallen zijnde,

„den stam nooit andere vruchten draagt en dat dezelve van

„de bovenlanders bijeenverzameld werden, tot tijd en wijle zij

„een goede hoeveelheid bij malkander hebben, welke dan in

„een rijst of anderblok fijn gestampt zijnde, wordt de schil

„zooveel doenlijk daaruit gezeefd, 't Overblijfsel dat goed S.D. is,

„wordt in de son op een matje, daartoe vervaardigd, gelegt, door

„welkers warmte het zich tot een eene lenige substantie begeeft

„en door haar te weten de bovenlanders, tot ronde koeken

„gekneed, in de grootte van een pinang, 't geen zoodanig naar

„Palembang afgebracht en verhandeld werd en naar Batavia

„en verder naar 't vaderland gezonden. Doch doordien aan

„de Compagnie naderhand door de ondervinding geleerd is, dat

„den inlander en Chinees daarmede begon te morssen en met

„was of andere stof begon te vervalschen, heeft de Ed. Com-

„pagnie zulks niet anders willen ontvangen als bij kleine

„stukjes, de lengte van ruim een lid van een vinger en de

„dikte van een duim hebbende, 't welk op do volgende wijze

„toegaat: Men neemt een groote koperen of ijzeren pan, die

„een derde vol water wordt gedaan, en op 't vuur gezet, dan

„doet men een rottan-matje in de pan, dat dezelve daar net

„in komt te sluiten, doch zoo dat 3 a 4 vingeren breed boven

„'t water blijft, waarin dan het drakenbloed gelegd, en dicht

„toegedekt wordt, dat er geen waasem kan uit komen. Wan-

j,neei' dan "t water aan "t koukon raakt, wordende voornoemde
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„koeken door deszelfs warnito zoo loenig, als nierl zou wen-

„schen, 't geen dan door de chiiieezen tot zoodanige stukjes

„gekneed werd, als even gezegd is, dewelke om zijn vorige

„hardheid te behouden in koud water in een blad van Licuala

„gewonden en aan een javaansche nettegaren, ieder twee vin-

„geren breed van malkander gebonden worden in de gedaante

„van de staart van een vlieger.

„Zoo wordt het van Palembang in kassen afgepakt naar

„Batavia en vandaar iiaar 't vaderland gezonden. De proef'

„van 't drakenbloed is aldus, als men het drakenbloed neemt

„en men legt het in 't vuur of houdt liet in de brandende kaars;

„indien het eene lichte couleur van zich geeft, is 't bijzonder

„goed tot de medicijnen en wanneer men den nagel van zijn

„duijm of vinger nat maakt, men klopt daar 't D. op, hoe

„helderder rood en hoe vaster het op den nagel blijft zitten,

„hoe beter voor de schilders."

In den Catalogus van 's Lands Plantentuin wordt als Inland-

sche naam voor Daemonorops draco, djernang opgegeven, in

Filet vind ik er voor Djerenne^ Makassaarsch.

Evenals bijna alle palmen worden rottans door zaad voort-

gekweekt, de fraaie trossen vruchten, die met succes in Macquart-

bouquetten gebruikt worden, zijn bekend genoeg.

Uit het boven medegedeelde blijkt, dat zij ongeschikt zijn

om als sierplanten in den tuin te dienen, tenzij men in een

tuin van meer dan gewone grootte ergens een stukje oor-

spronkelijk bosch wenschte te reproduceeren. De wilde groei

en de scherpe dorens maken het onder gewone omstandigheden

niet wenschelijk rottans in de omgeving onzer woningen te

planten.

Zij zijn daarentegen bijzonder fraai als kleine planten; de

dunne, gevederde, sierlijke blaadjes op den eenigszins omgebogen

bladstengel, die meestal bezet is met fijne dorens, maken de

jonge rottan's tot een sieraad van de bloementafel. Het is

hier de kwestie de plantjes klein te houden, zij mogen slechts

tot zekere hoogte welig groeien en moeten dientengevolge in

kleine potjes blijven staan; plant men ze in groote potteuj
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dan duurt het niet lang, of ze tooneu hare neiging om te

klimmen en zijn niet meer te houden.

De potjes, waarin de rottans geplant worden, mogen, van

boven gemeten, geen grootere wijdte hebben dan 10 al5cM.
middellijn ; om ze daarin goed te houden behoort eenige zorg.

Er zijn te Batavia en waarschijnlijk ook elders in Indië dames,

die het in de kunst om de plantjes klein te houden vrij ver

gebracht hebben, zij nemen ze nu en dan, ik meen zoo ongeveer

eens per jaar, uit de potjes, snijden er een groot gedeelte der

wortels af en planten ze er daarna weer op nieuw in.

Ik geloof, dat deze methode, wat het wegsnijden der wortels

betreft, geen onvoorwaardelijke aanbeveling verdient, waar-

schijnlijk gaat menig plantje door deze behandeling verloren,

maar het is waar: de overblijvende, die door het paardenmiddel

niet te veel geleden hebben, voldoen dan later wel aan de

verwachting.

In de eerste plaats is eene voedzame aarde noodig, de plantjes

hebben in die kleine potjes weinig ruimte, de wortels kun-

nen zich daarin niet ver verspreiden om voedsel te zoeken,

het moet in die beperkte ruimte in voldoende mate aanwezig

zijn. Door het vermengen van vergane koe- of bufïelmest met

verteerde bladeren en wat gewone aarde en zand kan men

wel een goeden grond verkrijgen. Indien men de plantjes

nu en dan, b. v. een paar maal in de maand, met vloeibare

mest begiet, dan is men er zeker van, dat zij in de beperkte

ruimte geen gebrek aan voedsel hebben. Voor deze bemesting

kan men verdunde koe-, buffel— ,
paarden— ,

geiten— , kippen-

of duivenmest gebruiken, de mest van vogels is zeer gecon-

centreerd. Ook kunstmest mag gebruikt worden, echter altijd

zeer verdund. In den vorigen jaargang van dit tijdschrift, in

mijn opstel over kunstmest, staan daarover voldoende inlichtingen.

Door het begieten als anderszins wordt op don langen duur

de aarde in het potje te vast, te hard, zoodat men er eindelijk

wel toe moet overgaan de plant nieuwe aarde te geven Bij

deze operatie kan men zonder de krachtig levende wortels te

veel te beschadigen, de doode en ziekelijke er uit nemen ; ook



— 529 —

moet de oude, uitgeteelde grond er voorzichtig uitgeschud, of,

indien zulks niet gaat, er uit gewasschen worden, hierna kan

de plant waarschijnlijk wel weer in het oude potje, dat ook

behoorlijk uitgewasschen moet worden, geplant worden. Het

behoeft ^een betoog, dat na deze operatie de plant eenige

dagen op eene plaats uit de zon moet staan en flink begoten

moet worden ten einde spoedig te restaureeren. Op deze wijze

handelende zal de plant er gezond blijven uitzien en wel

groeien, doch niet zoo snel of de gewenschte vorm blijft behouden.

Ik heb hier over deze cultuurmethode ietwat lang uitgeweid,

omdat zij ook op andere palmen, die men klein wil houden, b. v.

Livisfona\<^, sadcnuj^ Latania^s enz. van toepassing is, en ik

hiernaar in het vervolg kan verwijzen.

Het geslacht Korthalsia behoort ook tot deze groep; K.
rohusta wordt ook wel in potten gekweekt; ofschoon de blaadjes

veel grover zijn dan die van Daemotiorops en C'alamm^ is zij

op dezelfde wijze behandeld, toch ook eene fraaie plant.

Een geheel ander geslacht, dat er ook nog bij behoort, is

Zalacca, waarvan Z. edulU de bekende vrucht „de 8alak" pro-

duceert, de variëteit SaJak jxisir is verreweg de beste. In de

Vorstenlanden kweekt men er eene variëteit van met lekkere

vruchten, die eene witte kleur hebben.

De 2« onderafdeeling is die der Bhaphleeëu
; deze bevat niet

zoo veel geslachten, daarentegen zeer merkwaardige, zoo b. v.

de type van het geslacht Rhaphla. Van R. ruffia hebbeu we
in den Plantentuin een paar flinke exemplaren, waarvan er

een 70 Rijnlandsche voeten hoog is, de bladeren van deze

interessante, van Madagascar afkomstige plant meten met den

bladsteel 40 Rijnl. voeten. Zij staat nu voor het eerst in

vrucht; de vruchten hebben in vorm wel wat van die der

rottans weg, zij zijn echter veel grooter en zoo glanzig, dat

het er den schijn van heeft of zij gepolijst zijn.

Een der nuttigste boomen uit onzen Archipel, namelijk de

Sago-palm, MetroiijloH Rumphii Mart^ behoort ook tot deze

groep.

Miquel zegt van M. Rumphii: de grootste bosschen van

lY 35
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dezen gezellig; groeienden palm vindt men op Ceram, Djilolo

en de kleinere eilanden. Op Arabon vindt men hem zeldzaam

hier en daar in de tuinen geplant, meer bij Bagoeala en langs

de kust bij Hitoe. Op Celebes groeit hij vooral op de Oostkust,

en "westwaarts schijnt hij zich niet ver te verspreiden ; op Java

en Sumatra zoude hij volgens sommigen ontbreken. Oostwaarts

heeft hij eene verdere verspreiding, op de kust van JS^ieuw-

Guinea en ook nog op het eiland Yanicaro. Meer zuidwaarts

schijnt hij niet voor te komen ; op Timor b. v., dat met Yanicaro

ongeveer op dezelfde breedte gelegen is, vindt men hem niet.

Yoor de bewoners van de Molukken en van Nieuw-Guinea

levert deze boom het voornaamste voedsel op, en de bijzon-

derheid, dat men daar nergens dit nuttige gewas door cultuur

tracht te vermeerderen, wijst voldoende aan, dat er eene groote

hoeveelheid van aanwezig moet zijn. Alleen op Ainbon wordt

de sago-boom aangeplant, en tot rijpheid gekomen, wordt hij

verkocht. Yan het oude loof wordt de bladsteel gebruikt tot

hec maken van omheiningen en ander bouwwerk en de bladeren

voor dakbedekking, terwijl uit de eenige voeten breede voet-

stukken lepels en bakken vervaardigd worden, welke laatste

gebruikt worden om het sap van den sagueer-palm op te vangen.

Om in de behoefte aan sago te voorzien, vereenigen zich

onderscheiden Amboneesche familiën, brengen eeuig geld bijeen

en zenden een Inlandsch schip naar Ceram, waar aan de

kuststreken een ontzaglijk aantal sago-boomen voorkomen. De

even boven den wortel afgesneden stammen worden op de

plaats zelve in stukken van 5 a 6 voet lengte gedeeld, overlangs

gekliefd, om het merg er met een scherp gemaakt stuk bamboe

uit te halen. De aldus uitgeholde boomstukken worden nu

als bakken gebezigd, waarin het merg onder bijvoeging van

water gestadig geroerd wordt; daardoor woi-dt liet meel van

de vezelige deelen gescheiden en door eene zeef, die aan de

eene zijde van den bak gehecht is, uitgeperst en opgenomen

in een anderen, daaronder geplaatsten, met water gevulden

bak, waarin het zuivere, witte meel op den bodem bezinkt.

Op nieuw met water afgewasschen, wordt het in breede bladeren
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gewikkeld, die met rottan- of bamboe-strooken toegebonden woi'-

den. Dit is de nieuwe sago ; zij kan in dien staat eene maand lang

bewaard worden. Hieruit woi'den door de Amboneezen allerlei

soort lekkernijen bereid; het gedroogde en fijn gemaakte meel

wordt, onder gestadig roeren met water, tot brij gekookt,

waaraan zij uit verscli gekookte soep en in citroensap of ook

in azijn gelegde vruchten toevoegen en dan warm eten, ook

kleine schijfjes hiervan worden bew^aard en later koud genuttigd.

Uit hetzelfde meel rollen zij met de handen, onder bijvoeging

van water, korrels ter grootte van een korianderzaad, d.i. de

sago van den handel ; hiervan wordt slechts een klein gedeelte

uit de Molukken geëxporteerd.

De boomen zijn vooi" sago-bereiding het best, waanneer zij

volwassen zijn maar nog geen bloemkolven gemaakt hebben.

Komt de kolf te voorschijn, dan bezitten zij minder meel ; nog

minder goed is de boom met reeds ontwikkelde kolven, en

geheel ongeschikt wordt de boom met rijpe vruchten.

Met deze door Blume er anderen medegedeelde bijzonderheden

kan de beschrijving van den heer de Steurs „over den sago-

boom in de Molukken", Tijdschrift van Ned. Indië 1846, bl.

867" vergeleken worden.

Hij zegt: „de boom ontwikkelt zich in 10 a 15 jaren, de

rijpheid wordt door de beginnende bloemvorming bepaald. Dan
heeft hij eene waarde van / 5 tot / 8.— koper. Men hakt

den stam met een parang in stukken van een vadem lengte,

die midden door worden gespleten, waarbij men zorgt de stukken

bij loopend water te brengen. Om het meel er uit te krijgen

gebruiken de inlanders een eigenaardigen dissel, dat is een

stuk bamboe van 8 duim middellijn en 2 voet lengte, aan

het eene einde met een schuin gat doorboord, waarin een

tweede stuk bamboe bevestigd is als een beitel, aan den onderrand

scherp afgesneden. Tot het zuiveren der aldus verzamelde

sago gebruikt men een ander werktuig, satrani, bestaande uit

den hollen bladsteelvoet van het sagoblad, aan welks breed

einde met bamboezen pennetjes een zak, roenoet genaamd,

bevestigd is. Het meel gaat door den zak, terwijl de vezels
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en andere grovere deelen er in achterblijven; dit overschot

dient tot voedsel voor varkens en pluimgedierte. Het door

den zak geperste meel wordt opgevangen in de goti, die op

twee in den grond gestoken, 5^/.2 vt. hooge vorken ligt.

Deze goti is een gedeelte van den half uitgeholden sagostani,

waarvan de beide einden door sagobladeren en met de spons-

achtige zelfstandigheid van den (/emoeité-hoom of ook wel met

de schors van den Kajoe-poeÜ waterdicht gesloten worden.

De goti moet steeds van water voorzien worden, zoodat zij

altoos vol blijft en zachtkens overloopt, en slechts het zware

meel op den bodem bezinkt, terwijl de nog aanwezige vezeltjes

met het water worden weggevoerd. Wanneer deze eenvoudige

bewerking, „poekoel sago'', geëindigd is, wordt het meel uit

de goti genomen en in van sago-bladeren vervaardigde rol-

ronde manden gepakt."

Volgens de Steurs hebben de Ainboneezen deze wijze van

sagobereiding van Rumphius geleerd, wiens nagedachtenis

met dankbare gevoelens nog onder de bevolking voortleeft.

In andere gewesten, op Ceram, Boeroe enz. gebruiken de inlan-

ders de onzuivere of Ela-sago. Een goede sago-boom levert

ongeveer 25 K.Gr. toemang meel, dat voor / 0.75 tot/ 0.80 per

K.G. verkocht wordt. De inboorlingen op de Molukken berei-

den dit meel op onderscheidene wijzen. De Steurs onderscheidt

vijf soorten van sago-boomen in de Molukken; de botanische

benamingen hiervan echter zijn vrij onduidelijk. Zoo zegt

Hasskarl, dat Mefrnxi/lon Riimphü in het Soendaneesch Kiri keho

tjnetjoek heet, en K. karhou berdoeri in 't Maleisch ; volgeus

ZoUinger Kirai Maleisch en Soendaneesch en Amhoelan Javaansch.

In den derden jaargang van Teijsmannla komt op pag. 554

een vrij uitvoerig opstel voor onder don titel „de sagoboom

Sagus laeviSy Rmph, op Java.''

De schrijver van bedoeld opstel geeft als Soend. naam op

Kirai en Boeloenr/ of RemhoeJoeng Jav. Voor ieder, die belang

stelt in Java's welvaart, is de lezing van dit belangrijke stuk

aan te bevelen ; er blijkt ten duidelijkste uit, hoe noodig de

uitbreiding der aanplant van dit gewas op Oost- en Midden-
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Java wordt geacht. In West-Java, vooral in het Buitenzorg-

sche, wordt voel Kiral geplant, nagenoeg alle daken der

inlandsche woningen zijn er met atap kiral bedekt. Ook de

Buitenzorgsche matten, uit de bladstelen der plant gemaakt,

zijn bekend genoeg ; hot vervaardigen dezer matten verschaft

aan menig inlander eene aardige verdienste.

Metro.ri/h» filare Mart. is eene andere soort plant; deze

levert, voor zoover bekend, geen sago op. Miquel zegt er

van : „uit do jonge bladeren wordt garen gemaakt voor het weven

van verschillende stoffen. Het is een zeer fraaie, hoog op-

groeiende boom ; in den Plantentuin staan exemplaren van

80 Rijnl. voeten lioog. Ook voor potcultuur is hij zeer geschikt

;

de geelgroen gekleurde bladstelen zijn met tal van bruin

gekleurde stekeltjes bezet, daarbij zijn de blaadjes fijn en de

bladstelen lang, hetgeen de plant een sierlijk uiterlijk geeft.

Het eenige gebrek voor potcultuur is, dat M. filare zeer

snel groeit en niet goed een ietwat donkere standplaats ver-

draagt, hij moet zooveel mogelijk in het volle zonlicht staan,

anders wordt hij spichtig ; ik betwijfel de mogelijkheid dezen

palm lang in kleine potjes te kweeken".

De palmen, die we tot nu behandelden, hebben alle veder-

vormige bladeren ; anders is het met de Borassineeën, die waaier-

vormige bladeren hebben. De type dezer groep, Borassus

flai'elliformis L, Lonfar is hier geen vreemdeling. Hij be-

hoort onder de palmen, die het meest verspreid zijn; bijna

over het geheele vaste land van Indië, in Coromandel, Gal-

conda, Orizza, Bengalen, Birma en Awa tot 25° N. Br., op

Ceilon en over den geheelen Archipel, vooral over de groote

eilanden Celebes, Borneo, Ceram en Timor wordt hij aangetroffen.

Het weligst groeit hij op heete, niet te vochtige plaatsen.

Miquel zegt: „hij is in streken, waar de klappers overvloedig

groeien, niet zoo veelvuldig, hoewel algemeen bekend onder

den naam van Lontar, is de Javaansche naam Soeivalèn. De
Lontar begint op zijn 1

8" a 20" jaar het eerst te bloeien, hij

neemt onder de nuttige boomen van Indië eene waardige plaats

in ; even als van de Areny bereidt men van het sap der
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bloemkolven suiker, het hout is zeer liard eu wordt vour

verschilleude doeleinden gebruikt. In liet 8auskr. heet

hij Ti-inaradshuH, d i. koning der grassen of vedjd tdla d. i.

bladen der geleerdheid De bladeren worden nog door som-

mige inlandsehe volken tot het schrijven gebruikt, Róntal,

Rón blad, tal wijsheid, waarvan men meent den naam van

Lontar te moeten afleiden.

Eene zonderlinge plant is Hyphaene fhebaka; het is de

eenige palm, die nagenoeg geregeld vertakt ; hij komt in Zuid-

Xubië en in het 2^ijldal voor. Wij bezaten vroeger in den tuin

een fraai exemplaar, dat door een bandjier, bij welke gele-

genheid een stukje van den tuin wegspoelde, verloren gegaan

is. Sedert is het nog niet gelukt de plant weer te importeeren.

Ook Lodoicea secJud/anon^ Lahill.^ de bekende Klappa laut,

behoort hierbij, hij is in dit tijdschrift al meermalen besproken;

het is een bijzonder fraaie palm, die tot over de 100 vt. hoog

kan woorden en slechts op de kleine eilandengroep der Sechelles

of Mahe-eilauden gevonden wordt. De vruchten, die soms in

den oceaan ronddrijven, worden hier en daar aangespoeld en

zijn door den geheelen Archipel vermaard; zij worden tot

hooge prijzen gekocht als een grooter, edeler soort cocos.

Pholidocarpas Tlmr IM. is een fraaie palm. In den tuin

staat een exemplaar van 80 Rijnl. voeten hoog ; het fraaiste

van de plant zijn de lange, stevige bladsteugels, die een donker

groene metaalglans hebben en van twee gele strepen voorzien

zijn; de plant geeft in den tuin uu en dan zaad. Ofschoon

VOO]- cultuur in kleine potten niet geschikt, maakt hij in

tobben gekweekt geen slecht figuur.

Onder de fraaiste planten voor liefhebbers van palmen kun-

nen de Lafaiiia^s genoemd worden. Zij belioorcn zoowel in

kleine potten als in tobben of in den vrijen grond tot de mooiste

van de groep, de fraaie, handvormige, diep ingesneden en zeer

regelmatig gevormde bladeren, maken haar tot een sieraad

voor huis en erf. Jammer, dat die planten liier weinig v^er-

spreid zijn, zij zullen ook wel niet spoedig algemeen worden,

daar ze van Mauritius en enkele andere streken van tropisch-
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Afrika at'komstif^, hier niet in 't wild voorkomen en f^een

ji'roote hoeveelheden zaad voortbrengen.

De eeuige palmensoort met gevederde bladeren, die tot deze

onderafdeeling gerekend wordt, is de op Java overbekende

iV/pa, Nipu frnticans Wurmb.
Mi(|nel zegt, dat de N'qoa in den geheelen Archipel langs

de kusten gevonden wordt op alle eilanden : Java, Sumatra,

Borneo enz. tot in de ^Folukken, Xieuw-Guinea en de Phi-

lip[)ijnsche eilanden, langs de kusten van Cochin-China, Siam,

Malakka; tot op de Delta van den Ganges groeit deze zonder-

linge moerasplant, die vooral de uitgestrekte moerassen der

zeekusten, welke aan de overstrooming van den zeevloed bloot-

gesteld zijn, in groote hoeveelheden bewoont.

Junghuhn zegt in zijne beschrijving van de kustflora van

Java: „Mpa of Bajoe verdient in de eerste plaats genoemd

te worden, dewijl deze palmen groepsgewijze dicht naast elkaar

opgroeien, zonder dat er andere gewassen tusschen voorkomen
;

zij bedekken dikwerf alleen groote moerasachtige streken, waar

het zoute water der zee, dat in kleine bochten en kanalen

binnenwaarts stroomt, zich vermengt met het troebele water

van buiten hare oevers getreden rivieren. Ternauwernood

durft men het wagen om den voet te zetten op den lossen

modderbodem, waarop vochtigheid en hitte met elkaar om den

prijs kampen, en waaruit een eigenaardige, onaangename reuk

opstijgt. In de baaien en binnenzeeën, waar geen branding

staat, zooals in de Kinderzee, tusschen Java en Noesa-kem-

bangan, worden strooken, bedekt met Mpa-bosschen, dikwerf

aan de buitenzijden der Rhizophoren-wouden gevonden.

De onrijpe zaden, wier kiemwit nog week is, worden door

de inlanders gegeten of met suiker geconfijt. Yeelzijdig is

in geheel Indië het gebruik, dat van de bladeren gemaakt

wordt, vooral dienen zij tot dekking van huizen en tot het

vervaardigen van matten. Op vele plaatsen worden de bladeren

in het groot verzameld, en vele gezinnen houden zich bezig

met het maken van atap, het vlechten van matjes enz.

W.



ORCHIDEEEX,

Orchideeën! Wie kent ze tegenwoordig, althans bij naam,

niet? Er zijn inderdaad al heel weinig uitheenisehe planten,

die, hoewel het bezit ervan slechts onder het bereik van enkelen,

die zich de weelde van eene plantenkas kannen veroorloven,

valt, in Europa zoo populair zijn geworden als deze gewassen.

En dat er eenige reden voor is, dat zij zich in de gunst der

plantenliefhebbers hebben weten te dringen, valt niet te looche-

nen ; wie maar eens eene verzameling bloeiende Orchideeën

gezien heeft, zal zich daarover dan ook volstrekt niet meer

verwonderen. Wel zijn er onder de 0000 a 10.000 bekende,

over de geheele wereld verspreide soorten, heel wat eenvoudige

en weinig of niet in het oog vallende, maar wat maakt dat uit,

waar het aantal fraaie soorten en variëteiten zoo verbazend

groot is? Bovendien hebben de Orchideeënkweekers, voor-

namelijk in Engeland, niet tevreden met hetgeen de natuur

opleverde, zich toegelegd op het kruisen (hybridiseeren) der

Orchideeën^ en wel met de schitterendste uitkomsten: talrijke

schoone bastaarden zijn op die wijze reeds aan de verzamelingen

toegevoegd. Om het zoo ver te brengen is heel wat volharding

noodig geweest, want, hoewel de kunstniatige bevruchting bij

deze planten eene zeer eenvoudige bewerking is, waarvan de

vanillecultuui- op Java een voorbeeld oplevert, is het doen

kiemen der uiterst kleine zaden en het opkweeken der jonge

plantjes aan groote moeilijkheden onderhevig en eischt veel tijd

en oplettendheid.

De Orchideeën vormen eene scherp begrensde, natuurlijke

plantenfamilie. Opmerkelijk is het, dat ook de inlandsche

bevolking ze zeer goed van andere planten weet te onderscheiden

en met den naam „angrek" aanduidt, als nadere bepaling voor
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sommige soorten met de eene of andere bijvoeging?. Weliswaar

komen zij bijna over de geheele aarde, uitgezonderd alleen in de

koudste streken, voor, maar het aantal is in de koudere hndit-

streken vrjj klein, neemt naai- de keerkringen toe, terwijl de

hoofdmassa in de tropen thuis behoort, hoewel zij daar ook zeer

veel in de koelere berglanden voorkomen.

Waaraan zijn nu Orchideeën van andere planten te onder-

scheiden!'' Aangezien de kenmerken hoofdzakelijk in de

bloemen gevonden worden, zal het het best zijn de eene of andere

Orchideeënbloem te beschrijven. Een zeer geschikt voorbeeld

levert Phftjus Bhunel Lndl. (Maleisch: au;/rek betoel, Soenda-

neesch : aiigrek- hener) op, eene grootbloeinige aardorchidee, die

op Java algemeen in het wild en gekweekt voorkomt. Heeft

men zich eenmaal vertrouwd gemaakt met den bouw van enkele

(Jrchideeënbloemen, dan zijn deze in den regel gemakkelijk van

andere te onderscheiden: hoe verbazend veranderlijk in vorm,

grootte en kleur de verschillende samenstellende deelen ervan

ook zijn mogen, alle zijn toch volgens hetzelfde type gebouwd.

Bij Phaj)i>i Bhwiei vonnen de bloemen een groeten, recht-

opstaanden, rijkbloemigen tros, die tusscheu de bladereu te voor-

schijn komt. Aan elke bloem (PI [, Fig. 1) onderscheiden we

ten eerste een lichtgroen stoeltje (a), waarmee zij aan den

stevigen bloemsteugel bevestigd is, en dat zich naar boven toe

iets verdikt en daar voorzien is van zes overlangsclie groeven.

Dit gegroefde deel (b) is het vruchtbeginsel, waarin later na de

bevruchting de zaden zullen gevormd worden. Aan den top

van dit vruchtbeginsel zien we, van buiten te beginnen, eerst

drie lange, vrij smalle, spitse blaadjes (c, d, e), die aan de

achterzijde wit, aan de voorzijde wat donkerder of licliter

bronsachtig bruin zijn gekleurd met eene groene streep op het

midden; één daarvan (c) is naar boven gekeerd, de twee andere

(d, e) staan zijwaarts uit; dit zijn de kelkbladeren. Binnen deze

blaadjes en afwisselend er mede vinden we drie bloembladeren

(f, g, h); twee ervan (f, ^)^ die zich aan weerszijden van het naar

boven gerichte kelkblad (c) bevinden, hebben zeer veel overeen-

komst met de kelkbladeren, alleen zijn zij wat kleiner en missen
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de groene streep aan de voorzijde; het derde ( Fig. 1, h, Fig. 2) is

geheel anders gevormd en geklenrd. Aan den voet is het vrij

smal, verbreedt zich naar het midden om naar den top weer

smaller te worden ; het is in de lengte opgerold, zoodat op het

breedste punt de randen over elkaar liggen (Fig. 2, i); het top-

gedeelte (j) is uitgespreid en heeft sterk geplooide randen. Aan
den voet bevindt zicli nog een klein, liol deel, de spoor (k), die

honig bevat. De kleur van het geplooide deel is lichtrood, het

overige aan de binnenzijde donker wijnrood; aan den buitenkant'

is het vuilwit met een paar donkerroode vlekken bij den top.

Het is vooral dit deel, dat meestal zeer sterk van de andere

bloemdeelen aiVijkt; dikwijls is het grooter en mooier gekleurd

en draagt soms allerlei aanhangsels ; het wordt met den naam

lip of labellum bestempeld.

Xu blijft er in de bloem nog één deel over en welde z. g.

stempelzuil (Fig. 3 op zij, Fig. 4 van onder). Bij Phajus

is de lip er omheen gerold en onttrekt haar daardoor

grootendeels aan het gezicht. De stemj)clzuil is het voor-

naamste kenmerk der Orchideeënbloem
;
in plaats dat er, zooals

bij andere planten, één of meer van elkaar gescheiden meel-

draden en stampers zijn, zijn bij de Orchideeën de meeldraden

(meestal is er slechts één ontwikkeld) met den stijl tot één

geheel vergroeid. Bij Phajus is liij wit, bijna recht, aan den

top iets verbreed en op de dwarse doorsnede driehoekig.

Aan don top bevindt zich een kapje (1), de helmknop, die

slechts aan één kant aan de stempelzuil bevestigd is en daar-

door gemakkelijk opgelicht kan worden ; hij dient ter beschut-

ting van het tot acht knodsvormige, gele klompjes vereenigde

stuifmeel, deze stuifmeelklompjes zijn twee aan twee aan kleine

stoeltjes bevestigd, die iets kleverig aan hun voet zijn. Even

beneden den helmknoj) aan de onderzijde der stempelzuil be-

vindt zich eene driehoekige holte (m), die zeer kleverig is ; dit

is de stempel, waaro]) liet stuifmeel gebracht moet worden om
bevruchting te vci-oorzaken en (laardodr de vorming van kiem-

Itare zaden te bewerkstelligen. l'escJiouAven we nu nog even

liet vruchtbeginsel en den bloemsteel, dan merken we op, dat
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die oeue halve spriaalvüriiiige wending- vertoonoii ; do i-eden

daarvan is, dat liet labelluin iu den knoptoestand naar boven

is gericht, bjj het opengaan keert nu de gelieele bloem zich

om en neemt de houding' aan, die wij meestal bij de Orchi-

deeën te zien krijgen.

Het is zeer de moeite waard even stil te staan bij de be-

stuiving der Orchideeën ; door de inrichting der bloemen is het

in de meeste gevallen onmogelijk, dat zij zich zelf bevruchten

en wordt de linlp van insecten daarvoor vereischt. Xcmeii

wij als voorbeeld Vand<( tricolor Lndl. (te Buitenzorg (iiu/rck

pandun genoemd), die zeker wel eene der algemeenst bekende

Orchideei'u in Indië is. De groote bloemen verspreiden een

sterken, zoeten geur en lokken zoowel hierdoor als door de

fraaie kleuren gemakkelijk insecten. De kolk- en bloembla-

deren zijn vrij wel aan elkaar gelijk, aan de achterzijde wit,

aan do voorzijde bleek geel met talrijke bruine vlekken, de

lip is horizontaal naar voren gericht, paars gekleurd, naar

den voet met eenige donkere strepen, en heeft eene korte, dikke

spoor; de stempelzuil is eveneens kort en dik. Er zijn vier

stuifmeelklompjes (Fig (J, n), die echter twee aan twee zóó

dicht bij elkaar staan, dat er op het eerste gezicht slechts

twee schijnen te zijn, alle zijn aan een breed en plat stoeltje (o)

bevestigd, dat aan zijn voet de cirkelvormige kleefmassa (p)

draagt. Aanvankelijk is het steeltje recht, doch zoodra het

den bescherraenden helmknop verlaten heeft en met de bui-

tenlucht in aanraking komt, buigt hot zich naar voren (Fig. 7).

Het vooruitstekende labellum kon geen betere gelegenheid

aanbieden aan een insect, dat naar honig komt zoeken, om zich

op neer te zetten. Geleid door de donkere strepen aan den

voet (niet alleen bij Orchi(h'eën, maar ook bij andore bloemen

bevinden zich dikwijls in de richting, waarin do honig gezoclit

moet worden, helder gekleurde strepen of vlekken, het z. g.

honiginerk) brengt het dier, stellen wij een hommel, den kop

zoo ver mogelijk vooruit, en steekt de monddeelen in de spoor

om den honig te bemachtigen. Het kan nu niet anders, of

hij drukt met zijn kop of het voorste deel van zijn rug tegen
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den top vaii de stempelzuil en raakt daardour ook de kleef-

massa der stuifnieelklonipjes aan. Trekt hij zich nu terug,

dan blijft het stuifmeel aan zijn kop kleven. Zoo vliegt de

hommel nu naar eene andere bloem en gedraagt zich daar op

dezelfde wijze. Door den bouw der bloem is het weer niet

anders mogelijk of de nu naar voren gerichte stuifmeelklompjes

komen in aanraking met de kleverige stempel vlakte, die vlak

achter den helmknop gelegen is en ze geheel of gedeeltelijk

vast houdt. Hiermede is de bestuiving afgeloopen en de onbe-

wuste bemiddelaar daarvan verlaat de bloem voorzien van eene

nieuwe last, indien niet reeds een vorige bezoeker die mee-

genomen heeft. Om zich eene duidelijke voorstelling te maken,

hoe alles in zijn werk gaat, kan men de bewegingen van het

insect nabootsen met een of ander spits voorwerp, b. v. een

potlood. Steekt men dit in de bloem tuschen lip en stempel-

zuil, dan zullen bij het terughalen de stuifmeelklompjes er

aan blijven kleven (Fig. 7) en bij het weer inbrengen in

dezelfde of in eene andere bloem, door de stempelvlakte terug-

gehouden worden.

Zoodra de bloem bevrucht is, begint zij te verwelken; het

vruchtbeginsel gaat zwellen, en de vrucht springt, als zij rijp

is, overlangs open, en geeft daardoor aan de talrijke uiterst

fijne en lichte zaden gelegenheid om te ontsnappen.

Bij niet-bestuiving blijven de orchideeënbloemen meestal

zeer lang, soms verscheiden weken, frisch, hetgeen haar waarde

voor plantenliefhebbers natuurlijk zeer verhoogt.

Alle Orchideeën zijn kruidachtige, overblijvende (lang leven-

de), meestal kleine planten; overigens verschillen zij zeer in

groeiwijs en uiterlijk voorkomen. Eenige leven op den bodem

en worden daarom aardorcliideeën genoemd ; iu de gematigde

luchtstreken komen uitsluitend zulke voor. Andere groeien

op boomen en worden als epiphytische Orchideeën aangeduid

;

haar wortels kruipen langs en tusschen de schors en het daar-

op groeiende mos voort. Deze soorten moeten evenwel niet

verward woi-den met de eveneens dikwijls op boomen voor-

komende parasieten, zooals verschillende soorten tnengande^
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die zich met de sappen van de planten, waarop zij leven,

voeden, hetgeen bij do Orchideeën nooit het geval is; schadelijk

zijn ze in het geheel niet.

Sommige hebben een opgerichten, met bladeren bezetten

stengel, die steeds aan den top voortgroeit en zich weinig of

niet vertakt; deze stengel kan zeer kort zijn (b. v. bij Pha-
laenojpAis (jravdifora BI., amjvel- poefik besar, te. Buitenzorg

anf/rek hoe/au) of eene vrij aanzienlijke lengte bereiken (b.

V. Vandn tricolor Ludi. PI. II, Fig S.) Bij deze soorten verschijnen

de bloemen in de bladoksels, terwijl overal aan den stengel lucht-

wortels gevormd worden. De meeste hebben echter een wor-

telstok, die bij de aardorchideeën gewoonlijk in den bodem,

al is het ook slechts oppervlakkig, verborgen is, bij de epi-

phytische soorten langs stam en takken voortkruipt. De wor-

telstok zelf draagt geen gewone bladeren, maar is bezet met
schubben. In den groeitijd richt zijn top zich op en vormt

een stengeldeel, dat zich nooit onbepaald kan verlengen en

een beperkten levensduur heeft, het is nu eens lang en draagt

talrijke bladeren (Fig 10), dan weer kort met slechts enkele

of één blad (Fig 9). De bloemen worden hier gevormd aan

de toppen der stengels of in de oksels der bladeren of der

schubben aan den voet der stengels, soms ook terwijl de plant

bladloos is. In eene volgende groeiperiode ontstaat aan den voet

van deze stengels weer een nieuw stuk wortelstok, dat zich,

na eenigen tijd in de oorspronkelijke richting te zijn voort-

gegroeid, weer opricht en een nieuwen blad- en bloemdragenden

stengel voortbrengt. De wortelstok maakt overal wortels.

Dikwijls zijn alle of een deel, meermalen slechts een der leden

dezer stengels meer of minder aangezwollen en worden daar-

om schijuknoUen genoemd. Gedurende den groeitijd worden

daarin voedingsstoffen reservevoedsel en water opeengehoopt,

waardoor de plant in staat gesteld wordt langen tijd aan droogte

weerstand te bieden en nieuwe spruiten en bloemen voort te

brengen. Sommige soorten verliezen in den drogen tijd de

bladeren
;

bij welke dat niet het geval is, kan men inrichtingen

vinden, waardoor zij de droogte kunnen weerstaan. Bij som-
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rai2:e aardorchideeën zijn in plaats van do stengels, do wortels

aangezwollen, welke dan wortelknollen genoemd worden (Fig 11);

zij dienen eveneons tot bewaarplaatsen van reservevoodsel.

De rfm///«soorten behooren tot do klimplanten ; de luclit-

wortels gedragen zicli als ranken on slingeren zicli om voorwerpen

heen. Verder verdienen nog vermolding do saprophytisclie

Orchideeën, zeer merkwaardige planton, welke geheel eene bleek

geelbrnino klenr bezitten on geen eigenlijke bladeren, maar

schubben on weinig ontwikkelde wortels hebben. Zij voeden

zich met in ontbinding vorkeorendo plantaardige stoffen, waar-

tusschon zij groeien. Ook bij andoro })lantenfamilies worden

saprophyton aangetroffen.

Aan nuttige planten is dozo grooto familie zoor arm ; zij

bepalen zich tot do volgende

:

Vanilla planifolia^ de vanille, wier geurige vruchten onrijp

afgeplukt worden ; eenige aardorchideeën, o. a. de in Xedorland

vrij veel in het wild groeiende Orr/j/ssoorten, Avier wortelknollen

do saleb leveren, terwijl eindelijk de gedroogde bladeren van

de op Bourbon en Mauritius inheemsche Angvaeaim fnif/rnns

als Bourbon- of Fahamthee bekend zijn.

Het schijnt, dat de eerste uitheemsche Orchidee in 1731 in

Engeland is ingevoerd; het was een Bletia verrucinnla, die

als gedroogde plant aan ^Ir. Oollinson gezonden werd, doch

wier knollen nog leefden; na geplant te zijn ontwikkelde de

plant zich verder. In 1763 waren er nog slechts 4 soorten

in cultuur, welk getal in 1800 tot 50 gestegen was, waaronder

echter ook de inheemsche soorten begrepen zijn. In 1813

werd er eene lijst van 118 Orchideeën in het licht gegeven,

welke toen in de verzamelingen van don Hortus Kewensis

aanwezig waren. Het aantal bij kruidkundigen bokonde soorten

was toen evenwel al veel grooter ; Persoon noemt in een

omstreeks dien tijd uitgegeven werk eenige honderden soorten

op. Volgens Swect's Hortus Britannicus was het aantal ge-

kweekte planten, bohoorondo tot deze familie, in 1826 tot

326 gestegen on hot was in «lion tijd, dat mon moor in het

bijzonder de aandacht aan deze planten begon te wijden.
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VerzamoHii,2:on, wier aantal zeer snel toenam, werden aan,2,'ele,2:(l

;

reizio-ers uitgezonden om ze op de oorspronkelijke groeiplaatsen

re verzamelen, terwijl belangrijke werken er over het licht

zagen. De eerste hybride, n. 1. Cahuithe foininll^ een

bastaard tusschen C Mti.^iirn en C furcufa^ in de kwee-

kerijen van J. Veitch and 8ons gewonnen, werd in 1858 in

het Kristallen Paleis te L(tudeii tentoongesteld.

Het aantal tegenwoordig gekweekte soorten zal ongeveer

:^500 a 4000 bedragen. Om zich een denkbeeld te vormen van

d(; groote massa's planten, die gekweekt worden, diene, dat R,

Warner 12000 stuks van één soort, Od-ntof/losmm Aïexandrae

bezat, terwijl verscheiden groote kweekers hun verzamelingen

op 20,000 a 60,000 stuks schatten! Dat het kapitaal, door

Orchideeën-verzamelingen vertegenwoordigd, reusachtig is,

behoeft, de hooge prijzen dezer planten in aanmerking nemende,

geen betoog, (zie verder voor eenige prijsopgaven enz. Teys-

raannia, 3"*® Jaarg-, ö''*^ A.fl.)

{Woi'df verroh/d). J. ,J. Smitm .Ik.



EEXE MEIWR SriKERRIET-ZIEKTE IN WEST-INDIE.

Sinds enkele jaren is men, door de ondervinding wijs

«geworden, in de Engelsche suikerriet verbouwende kolonies

in West-Indie zich meer speciaal gaan toeleggen op de studie

van ziekten en plagen, welke daar, al evenzeer als op Java,

den suikerplanter soms met droeve oogen de toekomst tegemoet

doen zien. Al heeft men daar langs wetenschappelijken weg

nog geen sereh geconstateerd, toch zijn er verschillende ziekten,

welke aldaar, zoo niet meer, dan toch zeker evenveel schade

aanrichten. Zoowel door de kleinere en meer een voorloopig

karakter dragende berichten, bekend gemaakt door de botanisciie

proefstations en tuinen zoowel als door partikulieren in West-

Indie zelf als door de meer uitgewerkte mededeelingen van de

Koyal Grardens te Kew, de centrale inrichting voor deze onder-

zoekingen, zijn wij tot de wetenschap gekomen, dat er verschei-

dene plagen zijn dio zoowel in West- als in Oost-Indie

verbreid zijn.

Onmogelijk is het zeker niet, dat dit aantal zich nog bij

verdere studie zal vergrooten, het kan daarom volgens mijn

bescheiden moeni ng niet anders dan de suikercultuur op Java

ten nutte komen, wanneer wij trachten hier op de hoogte te

blijven van hetgeen West-lndie ons 7iog in dit opzicht kan

leeren.

Met te meer belangstelling zullen wij echter de beschrijving

van eene ziekte in West-lndië nagaan, wanneer, zooalsuithet

onderstaande zal blijken, wij daarin wellicht een reeds oude

bekende terug vinden. Is het op ziclizelf niet onmogeljjk, dat

precies dezelfde schimmel op .lava voorkomt als de onder

beschrevene, zeer zeker treden naverwante vormen, onder

rjeheel analoge verschijnselen^ in Java op, zooals zal blijken
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uit (Ie boschi'ij ving (tvi'ii^'cnoiiicii uit liet Ivi'w-buUcfiu .\o. T'.i

van 1893, waarin wij eene coiTespoiiflontio vinden over eene

ziekte, welke liet suikerriet iu West-Lulie teistert.

Zooals reeds bekend zal zijn, komen er in West-lndie ver-

schillende boordersoorten voor, waaronder verscheidene dezelfde

zijn als op Java worden aangetroffen. Nu werden onlangs

verschillende zendingen suikerriet aan de Kew-Gardens ter nader

onderzoek toegezonden, üeze rietstokkeu waren meestal door

hoorders aangetast, echter waren er meerdere, die tevens eene

inwendige desorganisatie vertoonden van het merg-weefsel,

welke niet alleen op rekening der hoorders kon geschreven

worden, en waaraan men vermeende, dat woekering van eene

microscopische schimmel schuld was.

Daar het niet afdoende kon worden uitgemaakt, of deze

schimmelvegetatie in het inwendige eerst optrad, nadat er

door een hoorder een wond was gemaakt in den rietstengel,

dan wel of de schimmel, op zich zelve instaat was een gezonden

rietstengel aan re tasten, werd het toegezonden suikerriet,

benevens enkele nog levend overgebrachte planten in handeu

gesteld van den heer G. Massee, die daarover een voorlooj)ig

rapport uitbracht, in hoofdzaak op het volgende nederkomend.

Het microscopisch onderzoek toonde de aanwezigheid aan

van de schimmel in elk der toegezonden rietstokken. Daai-

slechts de vruchtdragende vorm gemakkelijk voor het onge-

wapende oog zichtbaar is, wordt het verklaarbaar, hoe bij

sommige der levend toegezonden rietstokken stond aangegeven,

dat er wel hoorders, maar geen schimmel bij voorkwam, terwijl

bij andere bepaald een schimmel als ziekteoorzaak stond

aangegeven.

Op het riet werd slechts eene schimmelsoort gevonden (een

nog onbeschreven vorm van Irichosphaeria ; sommige planters

meenden meer dan één schimmel gevonden te hebben, welke

meening alleszins verklaarbaar wordt, wanneer wij weten, dat

Irichosphaeria op zijn minst genomen 3 verschillende wijzon

heeft van voortplanting.

Proefnemingen toonden aan, dat geheel tot (tutwikkeling

IV 36
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gekomen, rijpe bladeren en stengels, zonder voorafgaande ver-

wonding" niet konden worden geïnfecteerd. Op plaatsen, waar

b. V. zijoogen zijn afgebroken, om niet van boordergangen te

spreken etc, heeft echter gemakkelijk infectie plaats. In een

rietstok 1
' ., inch in doorsnede, werd eene fijne spleet gemaakt,

en hierin eenig myeelium van een reinoultuur gebracht. Xa
1() dagen was de rietstok op de infectieplaats opengespleten

en her merg over ruim :i inches rood geklenrd en gedesor-

ganiseerd.

Bij jonge planten kunnen de sporen v. Trichosphaeria zich

op het blad ontwikkelen, en de schimmel zich dan als ware

parasiet gedragen, de jonge plantjes sterven dan ten slotte af.

Doordat oudere planten slechts na voorafgaande verwonding

kunnen aangetast worden, laat zich het veelvuldig gelijktijdig

optreden van boordergangen en Irichosphaeria gemakkelijk

verklaren. De drie verschillende vormen, waaronder Irichos-

phaeria voorkomt, zijn:

A. de conidiën-dragende vorm, de donker olijfkleurige

conidiën worden in ketens afgesnoerd. Soms vindt men dozen

vrucht- vorm inwendig, meestal echter bedekken de conidiën-

dragers de wondvhikte met een zwart, fluweelachtig laagje.

B. de melanconium-vorm, die op oude of nagenoeg afge-

storven rietstengels voorkomt als kleine zwarte draden, die

zich door de opperhuid van den rietstengel een weg naar

buiten banen.

C. De asci-of sporebuizen — dragende vorm. Dezen vorm

vindt men slechts op dood of half vergaan riet. De asci worden

ia kleine, zwarte, belinnrde peritheciën (vruchtlichaampjes)

gevormd.

Daar eene 1 °/o oplossing van kopersulfaat voldoende is om

de ontkieming der sporen te beletten, zoo zoude eene besproeiing

met bouillie-Bordelaise zeker resultaten kunnen hebben, ware

het niet dat eene goede toepassing en besproeiing, wellicht op

een klein proefveld mogelijk, in 't groot ondoenlijk is.

Voorbehoedmiddelen zullen meer uitrichten ; daarom is het

beter, met zorg op te letten bij het bibit nemen. Zooals wij
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zagen, versprculr do schiininel zicli vonie)- in *r weof'sol dan moi

het bloote oog' zichtbaar is; bij het bibit kappen zoude men

dus alliclit nieenen, dat inen "r zieke gedeelte heeft weggekapt.

terwijl het later zoudo blijken, dat de bibit toch nog goinfecteerd

was; beter is het dus bij het bibit snijden alle verdaclite stokken

niet te gebruiken. Daar men bij het bibit kappen steeds eene

wond ma.ikr o\) den stengel, die dus gelegenheid tor infectie

kan geven, zoo is Iiot raadziiam, zoo men tooli nog geinfecteerde

stokken vindt tusschen de gezonde bibit, deze ter voorkoming

van infectie met eene zwakke oplossing van kopersulfaat te

behandelen. Dikwerf werclen rietstoelen gevonden, waar de

infectie blijkbaar door d(^ bibit haai- weg had gevonden, waar-

schijnlijk was zulk een bibit juist bij 'r kappen geiufecteerd

geworden.

(^m dezelfde reden ook verdient het overweging zoo snel

mogelijk de aangetaste stokken uit eene bibit massa te verwij-

deren, van de pbiiirs waar men bibit kapt weg re bi'engeu en

re verbranden.

Daar men heefr epgemcrkr, dar dezelfde schimmel ook op

bamboe en andere grassen voorkomr, zoo dient men er op te

letten, of zich hierin ook ile ziekte voordoet en deze dan ren

snelste te vernietigen.

Men moet de aangetaste stokken verbranden en niet maai-

eenvoudig wegwerpen, daar zich, zooals men zag, een der

vruclitdragende vormen juist op dood riet ontwikkelt, en men
zoodoende een blij venden bron van infectie vormt voor volgende

generaties.

Tot zoover 't rapport; met belangsrelling zien wij verdere

mededeelingen te gemoet, daar het ons voorkomt, dat er onder

de rijke schimmelvegetatie, welke op het riet op Java voorkomt,

eenige vormen zijn, die zoo niet geheel dezelfde schimmel,

dan toch ten naaste verwant zijn. En al werd ook nog niet

juist dezelfde trichosphaeria gevonden, eene analoge wijze van

rietbeschadiging komt hier wel voor, waarbij eveneens hoorders

of andere insecten door hunne gangen in het riet, gelegenheid

geven tot infectie met eene schimmel, welke ten slotte het riet
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doet afsterven. Wij kunnen dan ook niet nalaten no.^maals

met allen ernst de aandacht op deze ziekte in 't riet te

vestigen; laat een ieder voor zich de verschijnselen bestudeeren;

tot een geheel vereenigd, valt er wellicht later een beter be-

strijdingsmiddel uit te vinden, voorshands echter kunnen wij

ten zeerste aanraden de boven beschreven wenken ter bestrjjding

ten zeerste ter harte te nemen en toe te passen.

Dr. J. V. Breda de Haan.

Buitenzorg.



BOTANISCHE STATIONS IN BRITSCH WEST-INDIË.

Een der iiuttigsto werken door de koloniale Regeering in de

laatste jaren uitgevoerd, is zeker het oprichten van z g. Botani-

sche stations in West-Indië. De naam is niet gelukkig gekozen,

daar hij allicht kan leiden tot een verkeerd begrip der zaak, door

de raeening te verspreiden, dat men hier met in hoofdzaak weten-

schappelijke instellingen te doen heeft; niets is echter minder juist

dan dat. Het hoofddoel is en moet blijven de praktijk van den

land- en tuinbouw, de invoer en de cultuur van die economische

planten, die het best voor grond en klimaat in die streken ge-

schikt zijn, verder het verschaften van inlichtingen aan planters

en andere belanghebbenden. Deze stations staan zoowel met elk-

ander als met den hoofdzetel te Kew in connectie. Het is voor-

namelijk aan den ijver en de energie van den heer Morris te

danken, dat deze stations opgericht zijn, zijne ervaringen in Cey-

lou, Jamaica en uu in Kew maken hem tot den man, die, bekend

met de cultuur en de behoeften in de tropen, beter dan iemand

anders in staat is, de grondslagen te leggen van deze tuinen, die

nu reeds vruchten beginnen af te werpen en zeker een nieuw

tijdperk van bloei voor vele der West-Indische eilanden zullen

doen aanbreken.

Reeds vroeger heljben wij over de oudere West-Indische tuinen

oen en ander gepubliceerd; dank zij de vriendelijkheid van den

heer Barber, superintendent van den landbouw, zijn wij in staat

eenige bijzonderheden mede te deelen over de later opgerichte

tuinen; zoo waardeerend spreekt de „Leeward Islands Gazette"

over de pogingen om door middel van den land- en tuinbouw den

bloei der koloniën te bevorderen.

De stichting van een Botanisch station in Dominica wordt

algemeen als eene der grootste weldaden beschouwd, door het

moederland aan de kolonie bewezen. Prachtig gelegen, met hel-

lende terrijnen en stijle bergen, heeft Dominica eene interessante

Flora; dezelfde eigenschappen, die het een eldorado voor botanisten
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maken, geren gegronde hoop, dat het ook voor de cultuur van

nuttige tropische planten eene geschikte plaats is.

De bevolking, die nog geen 30.000 zielen telt, is te gering in

aantal vuor de uitgestrektheid van het eiland: er is niet veel meer

dan een tiende der geheele oppervlakte op de eene of andere

wijze in cultuui*.

Het behoeft geen betoog, dat in eene dergelijke streek, een goed

ingerichte tuin, waar jonge exemplaren van cultuurplanten, die

het best voor bodem en klimaat geschikt zgn, in groote hoeveel-

heden gekweekt en ter beschikking van de planters gesteld worden,

en waar tevens door ervaren practici inlichtingen over de cultuur

dier planten gegeven kunnen worden, van groot nut is.

De plaats, gekozen voor den aanleg van den tuin, is niet de

meest gunstige. Gewoonlijk toch is de drang der autoriteiten

om de nieuw op te richten tuinen in de onmiddellijke nabijheid

van bevolkte steden aan te leggen, om de nieuwe en fraaie planten

meer direct onder de oogen van het publiek te brengen, (reldt

het groote en uitgebreide inrichtingen, waar personeel en middelen

voldoende zijn, om zoowel het schoone als het nuttige te bevor-

deren, dan is tegen eene dergelijke plaatsing niet slechts niets in

te brengen, maar verdient zij zelfs aanbeveling. Zulks is hier

echter niet het geval ; daar de oprichting der stations natuurlijk

niet te veel mag kosten, zijn ze niet op zeer ruime schaal in-

gericht, en tracht men in dergelijke kleinere instellingen zoowel

het schoone als het nuttige te bevorderen, dan lijdt het laatste

gewoonlijk door het eerste. Het is daarom beter dergelijke in-

richtingen niet in de onmiddellijke nabijheid van groote steden aan

te leggen.

Een gedeelte van den tuin in Dominica is op sierlijke wijze

aangelegd, een ander deel is in een aantal even groote vierkante

stukken verdeeld; deze zijn aan de grenzen beplant met Jatropha

Ctircas, met het doel, zoodra deze groot genoeg zijn, er Vanielje

langs te planten: op genoemde vierkante stukken zijn o. a., Libe-

rid' en Javft -koffie, verschillende soorten cacao, kaneel, citroen en

oranje appelen, Chineesche gember, verschillende variëteiten Ananas,

Egyptische katoen, Nofemuskaat, Caoetsjook produceerende boomen.

diverse vezelstof leverende gewassen enz., geplant.

(Gardener\'i Chronicle, No. 345, vol. XIV). w.
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PARA RUBBER, HEVEA BRASILIEXSIS, IN CEYLON.

In I87G werd deu lieor H. A. Wickhani door de Engelsche regeering

opgedragen in het Amazonen-gebied zaden van Hevea brasiliensis

te verzamelen. Hij kwam den 14^" Juni in Engeland met 70.000

zaden aan, en nog in hetzelfde jaar werden 2.000 planten in 88

wardsche kisten verpakt, die te Kew uit dit zaad gekweekt waren,

naar Ceylon verzonden. Negentig percent dezer planten bereikten

in zeer goeden toestand de plaats harer bestemming. In 1877

werden nog ruim 100 planten naar Ceylon verscheept.

lu het volgende verslag van Dr. Trimen, Directeur van den

tuin te Peradeniya, Ceylon, wonlen de eerste res\iltaten van de

cultuur en de productie der Para-rubber medegedeeld.

Van een boom van 15 jaar oud is driemaal de volgende hoeveelheid

caoetsjoek verkregen; de boom heeft een omtrek van 6 vt, 5 dm
Engelsche maat op 1. yard hoogte boven deu grond.

In 1888, verkreeg men 1. M. 11 '/^ oz.

„ 1890. „ „ 2. „ 10

. 1892. „ „ 2. , 13 „ (')

dus een totaal van 7 M. 2^/\ droge caoetsjoek in vijf jaar. Het

aftappen van het melksap schijnt aan den groei van den boom

weinig nadeel te hebben berokkend. w.

{Kew Bulletin, Bulletin of

Miscellaneous infonnation, No. 79 — 1893).

VERDELGING VAN BLADLUIZEN.

Door het ongewone droge voorjaar hebben de meeste planten in

Europa heel wat last van verschillende soorten bladluizen; in onder-

staand tijdschrift komt er een eenvoudig middel tegen voor, en

daar wij hier ook nog al eens last hebben van deze diertjes, neem

ik er het volgende uit over

:

Het middel is met goed gevolg toegepast bij sterk aangetaste

vlierboomen (zwarte luizen) bij Larixen (witte wolluizeio evenals

bij raap en mosterdzaad (grijs groene luizen), zoodat het meer dan

(i) En Eng. pound = 453 gr.

» » ounze := 28 er.
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waarschijulijk ook bij eindere blad- en plantluizen wel helpen zal.

Jlet bestaat nit een mengsel van eene 1 V^ percents oplossing

van Kwassia en eene 21'., percents oplossing van groene zeep, dat

door middel van een spuit op de aangetaste planten wordt gebracht.

3[en bereidt het middel aldus: IV ^ kilo Kwassiahout zet mon
met eenige liters water op. kookt het af en laat het 12 a 24 uur
staan. Vervolgens lost men 2'/, kilo groene zeep op in circa 10 liter

water. Het afgetrokken vocht van de Kwassia wordt hierbij ge-

voegd, en het verkregen mengsel met water zoodanig verdund tot

men 10 liter heeft.

In den botanischen tuin te Karlsruhe heeft het middel, dat den
^i''" Juni werd aangewend, radicaal geholpen. Zoo goed als

alle luizen waren gedood, terwijl tot nu toe geen schade aan de

planten was te bemerken, hoewel ze 's ochtends bespoten en later

niet meer afgewasschen worden. Het is daarom aan te bevelen,

het middel in geen geval sterker te maken dan is aangegeven;
daarentegen zou me]i kunnen onderzoeken of een zwakker mengsel

niet reeds voldoende zou zijn.

Verdere proeven, hebben reeds aangetoond, dat P/, K. zeep

en 1 K. Kwassia op 10 liter water, even goede resultaten geven,

terwijl nog zwakkere oplossingen somtijds wel maar niet altijd de

gewenschte uitwerking hadden.

(Z>e Veldpost, No. 65, 1893.) , w.

DROOG EA' ^'Aï ROT BIJ DE TABAK.

Sn de Zeitschrift fiii' Ptianzenkrankheiten III. Bd. 2 Heft

komt van de hand van Dr. J. Behrens een opstel voor, dat over

bovenstaande ziekte handelt.

Wanneer in Europa de geoogste tabak in de droogschuren

wordt gehangen, wordt deze dikwerf dour het z. g. ii. rot aange-

tast, tot groote schade van den tabaksplanter.

De oorzaak dezer ziekte, die dikwerf met verschillende nanifu

worrlt aangeduid, is steeds dezelfde.

Van den graad \'an vochtigheid, die het blad nog bezit, hangt

het echter af onder welken vorm het rot zal optreden. De oor-

zaak bleek steeds te '/Ajn Sricro/ima Diher/hiiia '/'/«c/i, of wel Bolrijlis

cinerea Pers, welk<' laatste schimmel do conidiën dragende vorm
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is vau Sclerotinia FKckrUumi (!<• Bij. Wel kwamen er op de zieke

bladeren iiog audere sclümniels voor, doze blokeii ei-hter of j^ehoel

.secundair of wol onschadelijk te zijn.

Gewoonlijk worden de lioofd- en zijuerven 't eerst aauyetast, (mi

vei'spreidt zich vau hier uit de schimmel verder in het bladweef-

sel, wanneer de omstandi*;'heden medewerken.

De veranderingen, die deze schimmelsoorten in de bladstructuur

zoowel als in de chemische samenstelling te weeg brengen, zijn

bij beide dezelfde en berusten in hoofdzaak op de afscheiding

van een voor het levend parenchymatisch weefsel giftig ferment-

Om dit aan te toonen nam Dr. Behrens de volgende proef: van

zieke en gezonde bladeren verzamelde hij het uitgeperste sap, hierin

werden doorsneden gebracht van geheel gezonde bladeren; terwijl

in het sap van zieke bladereu deze doorsneden reeds spoedig

typische desorganisatie-verschijnselen vertoonden, bleek zulks iu

het sap van gezond blad na geruimen tijd nog niet het geval te

zijn. Eene eigenaardigheid van beide schinimelsoorten is verder,

dat zij nicotin als stikstof-bron kunnen gebruiken, zooals bleek

bij cultures op kunstmatige voedingsbodems, waarbij nicotin

gevoegd was.

Gewoonlijk tast de schiiuniel slechts de niiddeinerf aan; waniieer

dan het blad snel en naar eiscli gedroogd kan worden, verspreidt

zich de schimmel niet verder. Is ecliter de vochtigheid der lucht

groot, worden de schuren niet goed gelucht, en hangen de bladeren

dicht op één, dan grijpt de ziekte verder om zich heen, en wordt

ook het weekei-e bladweefsel verwoest.

Waarschijnlijk worden de bladeren reeds op het veld geïnfecteerd

d. w, z. daar vielen er reeds de sporen op, die eerst, toen het

blad nagenoeg dood was, zich verder konden ontwikkelen. Het is

wel waarschijnlijk, dat er nog andere planten zijn, waarop dezelfde

schimmel voorkomt, en die als overbrengers der besmetting dienst

doen ; tot nu toe zijn deze echter nog niet bekend.

De beste bestrijdingsmiddelen van deze schimmel zijn tot nu toe

goede voorzorgsmaatregelen. Goed toezicht in de schuren, goed

luchten, niet te nauw opéén hangen der tabak en het verwijderen

der aangetaste bladeren zullen zoo niet de ziekte doen verdwijnen,

dan toch zeker aan hare uitbreiding paal en perk stellen.

(Zeer eigenaardig, wordt in Deli eene dergelijke ziekte aangetrof-

fen, waarvan ecliter de schimraelsoort nog niet nader bekend is.



— 554 —

De plaag is aldaar bekend ouder den naam van schimmel in de

schuren. Dezelfde voorzorgsmaatregelen kunnen ook daar toepas-

sing vinden en verdere uitbreiding tegengaan.)

h. h.

OYER DEN IXVLOED DER DROOGTE OP DR VER-
MEERDERING VAN EEXIGE TOOR DEN TUIX-

HOUW SCHADELIJKE INSECTEN.

Zoo nu en dan wordt de planter verrast door het plotseling en

in het groot optreden, in tuin of veld, van den een of andereu vijand

zijner cultuux'planten, dikwijls is het moeielijk eene voldoende ver-

klaring van het geheel onverwachte verschijnen der ongezochte

gasten te vinden. Meende men vroeger, dat zij van elders kwamen,

of nog erger, sprak men van insectenregens, thans heeft men aan-

getoond, dat de reden voor de somtijds bijna ongeloofelijk snelle

vermeerdering der schadelijke gasten aan uitwendige invloeden, die

op de vermeerdering een gunstigen invloed hebben, moet toege-

schreven worden.

Onder die gunstige invloeden op de vermeerdering dezer vijanden

onzer cultuurgewassen kunnen we in hoofdzaak drie factoren noemen,

die, indien zij samenwerken, het optreden der groote massa's insecten

verklaren. In de eerste plaats het hun ten dienste staande voedsel,

daarna afwezigheid van hun natuurlijke vijanden en eindelijk het

voor hunne voortteling gunstige weder.

Het is een niet te loochenen feit, dat wij door groote uitgestrekt-

heden met dezelfde soort gewassen te beplanten, aan de vijanden

dier planten uit het dierenrijk als het ware de tafel dekken, hun

het voedsel in veel ruimer mate toedienen dan zulks in de natuur

geschiedt en daardoor hunne groote vermenigvuldiging bevorderen.

Verder is onze cultuurmethode zoowel Ijij den tuin- en den landbouw

van dien aard, dat wij ons zoeken te emancipeeren van de vijanden

der schadelijke insecten. Er gaan gelukkig stemmen op, die hier

en daar al weerklank vinden, ten einde vooi-al de vogels te bescher-

men, die duizenden dier insecten voor hunne voeding kunnen

gebruiken. In gewone omstandigheden, zooals die in de natuur

voorkomen, zijn zij uitstekend in staat, de te groote vermeerdering

dier insecten tegen te gaan en hen binnen zekere grenzen te houden,
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maar door de grooto aauplautingeu, en vooral door het jacht makeu

op de vogels eu door het uithalen der nesten zijn deze grootendeels

naar andere streken verdreven, het is niet de schuld der menschen,

indien de nuttige vogels nog niet geheel uitgeroeid zijn.

Het kan niet genoeg herhaald worden, dat onder de vogels de

hulptroepen gezocht moeten worden tot de bestrijding der schade-

lijke insecten, en al veroorzaken zij zelfs soms eenig nadeel door

het eten van vruchten of zaden, wij moeten zulks beschouwen als

eene geringe vergoeding voor de diensten, die zij ons bewijzen.

Dat verder het weder een groeten invloed heeft op de vermeer-

dering der insecten en op de door hen aangerichte schade is een

niet te weerspreken feit. Zoo zullen bij een aanhoudend warmen,

drogen zomer, — er wordt hier over E uropeesche toestanden gi spro-

ken — de insecten, die van boven de aarde groeiende plantendeelen

als bladeren enz. leven, veel meer schade aanrichten dan bij natte,

koude zomers. In de eerste plaats groeien die deden bij lang-

durige droogte niet zoo welig, en valt de door de insecten aange-

richte schade bijgevolg meer in het oog, in de tweede plaats ont-

wikkelen bij warm weer de insecten zich veel krachtiger, terwijl

er bij koud, nat weer vele te gronde gaan.

Volgeus deze redeneering zoude dus een jaar, dat gunstig is voor

den plantengroei, niet zoo gunstig wei'kon op de ontwikkeling der

insecten, en zoude een jaar, dat door langdurige warmte en droogte

minder voordeelig voor de meeste onzer cultuurplanten werkt,

juist voor de vermenigvuldiging der insecten bijzonder geschikt zijn.

Hoe staat het nu met de insecten, die in den grond leven en

daar zich ook met plantendeelen voeden, die door het vernielen

der plantenwortels nog nadecliger zijn, dan de soorten, die van de

boven den grond groeiende plantendeelen leven. Ook hier heeft

het weer een niet gering te schatten invloed, zooals hier uit een

paar voorbeelden, duidelijk genoeg blijkt, ik neem als voorbeelden

twee zeer bekende en gevreesde insecten; de ritnaalden of draad-

wormen eu de veenmol. Om met eerstgenoemde te beginnen; van

de tot heden bekende soorten is het van zeven bekend, dat zij van

de wortels onzer cultuurplanten leven en wel Agriotes spectatoy.

A. Uneakis^ A. Sec/êtmn, A. ob.sciiru.-i, Althous haemorrhoidalis, A.

subfuscus, Lacon murinus en S'ericosomus inaryinatus.

Voor den tuinbouw is Lacon innrinns de gevaarlijkste, omdat hij

aan de wortels van rozen, vruchtboomen en verschillende sierhees-
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ters, groeuteu zouals salade, koolsooi-teu, uieu, wortelen eu bloeiende

planten zooals Dahlias, Lobelia's, Anjelieren, Iris-soorten en Canna's,

knaagt: verder .[(jriotes segetuin, A. spectator en A. obscurus.

Al deze larven leven zoowel van doode als van levende planten-

stoffeu, eu zijn A'ooral zeer schadelijk, omdat zij de wortels onzer

«niltuurplauten vernielen. Eene zekere mate van droogte is voor

haar eene levensvoorwaarde, en zij houden zich daarom, naarmate

lier bodenivochtigheid op verschillende diepten in den grond op.

Zoodra de bovenste aardlaag warm en droog is, komen zij daarin

haar vernielingswerk verrichten om bij vele regens, als deze laag-

te vochtig wordt, in diepere aardlagen te verdwijnen om daar haar

werk voort te zetten. Het is niet moeielijk te begrijpen, dat plan-

iou, waarvan het bovenste deel der wortels aangetast is, eerder

te gronde gaan dan die, waarvan liet onderste gedeelte aangevreten

wordt ; hierdoor kan ook het feit verklaard worden, Avaarom in droge

jaren deze larven zooveel schade aanrichten.

Men heeft met min of meer succes natuurlijk talrijke middelen

aangewend om aan de vraatzucht dezer kleine vijanden paal en

perk te stellen. Engelsche tuiulieden leggen tusschen de planten,

die aangetast zijn, stukjes bladeren van salade of fijngesneden aard-

appels, op welke lekkernijen de larven gedurende den nacht met

hoepen afkomen; men kan ze dan 's ochtends vangen en vernietigen;

op ileze wijze worden er honderden gevangen eu gedood. Een

ander middel, waarvan zij veel houden, maar na welks gebruik

zij te gronde gaan, bestaat uit fijn geslagen lijnkoeken, die ongeveer

8 a 4 Rijnlandsche duimen in den grond gebracht worden. Na,

eene tweejarige toepassing van dit middel waren de draadwormen

v erdwenen.

Het gebruik van Chilisalpeter en van roet heeft slechts in zoo-

ver uut, dat hierdoor den groei der planten bevorderd wordt, en zij

spoediger aan den nadceligen invloed der larven onttrokken wor-

den. Gewoon zout is ook aanbevolen maar bleek weinig uitwer-

king te hebben. In 1877 werd de Westerpolder in de provincie

Groningen eenige malen door zeewater overstroomd, toch verniel-

den de draadwormen, niettegenstaande het groot zoutgehalte van

<len bodem, nagenoeg alle er op staande planten.

Het beste en het zekerste middel hlijft altijd de ritnaalden

bij het omspitten van den grond zorgvuldig te verzamelen en te

doeden ; ofschoon het een zeer tijdroovend werk is, beloont het de
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moeite zeker, daar op deze wijze do mof^elijkheid besraat het

grootste gedeelte der larven te vernietigen. Do mol is de natuur-

lijke vijand dezer insecten; waar eeno voldoende hoeveelheid dezer

nuttige beestjes in den grond aanwezig is, richten de larven

weinig nadeel aan, dit diertje dient dus beschermd te worden.

Op eenigszins andere wijze oefent het wieder invloed uit op een

anderen onder den grond levenden vernieler, de z. g. veenmol, Gnjl.

lotalpa ful<jfari<i, nauw verwant aan onze z. g. andjing tanah. Deze

houdt zich gewoonlijk dicht onder de oppervlakte op, en kan ten-

gevolge van zijn scherp gebit en groote vraatzucht heel wat schade

veroorzaken. Hij houdt zich het liefst op in zwaren, kleverigen grond,

zoodra deze grond echter wat droog en hard wordt, is het graven

in den bodem hem moeilijk ; ook aanhoudende regen is niet gun-

stig voor den veenmol, daar het water in zijn nest loopt en de

eieren bederft. Droge zomers dwingen hem slechts wat dieper in

den grond te dringen, waar deze niet zoo hard is, in zeer natte

zomers echter wordt een aanzienlijk aantal veenmollen gedood.

De vernietiging der veenmollen gaat ook niet gemakkelijk; do

beste weg daartoe is de nesten op te zooken; heeft men een gang.

die er heen leidt, gevonden, dan kan men door die te volgen het

nest wel vindeu, en de eieren vernielen. Om het beestje zelf te

dooden giet men eenige droppels petroleum in de genoemde gang:

het schijnt daar volstrekt niet tegen te kunnen en sterft.

Er blijkt hieruit, dat het weder dikwijls op de planten eene te-

genovergestelde werking heeft als op hare kleine vijanden, hetgeen

voor de eerste gunstig is blijkt voor de andere schadelijk. Een

voordeel is het, dat dezelfde gunstige Invloed, die de scharen van

larven in den grond iloet vermeerderen, ook denzelfden invloed uit-

oefent op hare grootste vijanden, de sluipwespen, die in staat zijn

door haar groot aani^il heel wat larven op te ruimen.

{Gartenfora, Hel// 15 — 1893). >ik

NYCTANDRA RODIAEI SCHOMB, GREENHART-WOOD,
VAN BRITSCH GUIANA.

De Bibiroe of bruin Greenhart-wood van Britsch Guiana, Ni/c-

tamlra Rodiael Schomb. levert eene der beste houtsoorten van

tropisch Amerika. Hij behoort tot de natuurlijke familie der Lax-

rinar. De boom groeit waarschijnlijk alleen in Britsch Guiana,
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maar komt daar ook op steeuaohtige groudeii overvloedig' voor

Hij wordt dikwijls van C>0 tot 80 vt. hoog. groeit kaarsrecht uaar bo-

ven eu is slechts aan den top vertakt. De schors is zacht, licht

groen, eu de jonge takjes zijn fijn behaard. De bladeren zjjn sub-

opposiet, hebben korte stelen, zijn langwerpig ovaal, circa 6 duim

lang, de kleine bloemen zijn in kleine Idoeiwijzen vereenigd, zij

zijn welriekend zoo als jasmijnbloemen.

Het hout is hard, zeer duurzaam en wordt gebruikt voor het

bouwen van schepen en voor andere doeleinrlen. waar duurzaamheid

een eerste vereischte is.

De Suez-kanaal maatschappij heeft eene proef genomen met het

weerstandsvermogen van het Greenhart hout tegen de taret, boor-

worm. waarvan het hout onder water aldaar veel te lijden heeft.

De heer F. de Lesseps schrijft daarover als volgt:

Pour faire suite etc.

i'ai l'honneur de vous iuformer ijiie nous avons fait arracher

les 'ó pieux en sapiu, en chène et en bols de Greenhart, qui

avaient ('té battus, Ie 15 Janvier 1891, a Fauyle N. E. du bassin de

r.Vrsenal a Port-8aid, ;t cóté 1" un de 1" autre, pour que nous puissions

nous rendre compte de la r<'sistance comparative du bois de Green-

liart par rapport aux autres essences usitées.

11 résulte de 1" examen de ces pieux (qui avaient 0.250 M.

ifeiiuarresage lorscju'ils out été battus) (}ue:

1. Le pieu en greenhart ne ])orte amune tracé de tarets ou

détérioriation (juel<;onque.

2. Le pieu en chêne est fortement attaque par le taret dans

toute la partie immergée et qu'il a pénétré assez profondemeut

dans l'epaisseur du bois pour rédnire la partie indemne n une

section de 0.180 M.

3. Le pieu en sapin est comiiletement rongé par le taret et se

trouve hors de service.

Ces essais ont donc dómontré (jiie le bois de greenhart oft're une

résistance aux tarets bieu supérieure ii celle du chêne et du sapin.

{Ken: HiilhUn of' MisceUoru'Oiis

itif(»;»(iflo,i. Xf>. 78. 1893). >r.
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BLADAFVAL EX JAARRINGEN.

hl eene vrij uitvoerige verhandeling, welke aansluit aan vroegere

door hem over hetzelfde onderwerp handelende publicaties (zie o. a.

Teijsinannio, dl. IV, Vdz. 246— 247) bespreekt L. .lost de Beziehmigen

zivm'he)t, der Blattcnttrickltimi mul der Gef<ïsz/)ildifHf/ in der I'fUinze

en komt daarbij tot de volgende conclusie:

„Was vom Dickenwaelisthuni im AUgemeinon gilt, das gilt im

„specielleu vou der .lahrringstructur. Der periodische Wochsel iu

„der Structur dos eutstehenden Holzes kann zur Zeit ebenso wenig

„erklart werden, wie die Poriodicitat der Blattbildung. Die früher

„ansgesprocheue Vermuthuug die Periodiciliit der Cambialthiitigkeit

„sei die unmittelbaren Folge der Periodicitiit in der Blattbildung

„liess sich freilich nicht erweisen. Die Falie in denen Friihjahrs-

,,holzbildung ohne gleichzeitige Blattentfaltung beobachtet ist,

„sprechen für eine selbtstJindige Periodicitiit ini Cambium. Wie
„diese, wie die Periodiciteit überhaupt, entstanden ist, darüber können

„wir uns iiuf Grrund der Pfeffer 'schen Untersuchungen über die

„Entstehung der Tagesperiode dor nyctitropischen Bewegungen
.,wenigstens eine Vorstellung."

/..

De opmerkzame lezer zal opmerken, dat Jost in de bovenstaande

conclusie aan zijne eigene meening omtrent verband tusschen bhid-

afval en jaarriugvorniing twijfelt, zonder die meening geheel prijs

te geven. Het probleem wacht echter nog op eene oplossing,

{Bofan. Zeit. 1893, Jahrg. 51; p: 90^138) Ref.

PARASIETEN.

Er heerscht hier lij do meeste leekeu geen iluidelijk begrip, wat

eigenlijk door het woord parasiet in het plantenrijk bedoeld wordt.

Velen verkeeren in den waan, dat iedeie plant, die op een ander

gewas groeit, eene parasiet is ; niets is echter minder waar, want
vooral in tropische landen groeien tal van planten op boomen,

waaronder de varens en de orchideeën eene eerste plaats bekleeden-

beide soorten echter kunnen in geenen deele tot de woekerplanten

gerekend worden. Zij gebruiken den boom alleen als woonplaats,

zij leven niet ten koste der plant, die haar een verblijf aanbiedt

maar voorzien zelf iu haar levensonderhoud.
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Umler parasieten of' woekerplauten verstaat men die planten,

welke ten koste van do plant, wnarop zij zich «gevestigd hebben,

leven, zij eindigen dan ook gewoonlijk niet de geheele plant, of

hetgeen meer het geval is, met den tak, waarop zij gevestigd zijn,

uit te putten, zoodat deze afsterft, waarna zij zelf uit gebrek aan

voedsel, dat zij uit den dooden tak niet nemen kunnen, aan het-

zelfde euvel te gronde gaan.

Pyr. de Oandollo beweerde hef eerst, dat vooral de bladlooze

woekerplanten uit andere planten reeds bereide voedingsstoffen

opnemen om die binnen het bereik van hare bloemen en vruchten

te brengen.

ïn onderstaand tijdschrift wordt uu aangetoond, dat de parasieten

ook de eigenschap hebben, de op bovengenoemde wijze opgenomen

voedingsstoffen in andere producten om te zetten. Zoo Vievatteu

I). V. vele parasieten aanzienlijke hoeveelheden hars, terwijl hare

voedsterplanten er geen spoor van hebben. In het weefsel van

eene op S'/ri/chno^ iru.r rowlm parasiteerende LoranthHx werd

gnen spoor van strychnine gevonden, ofschoon do plant het zeker

opgenomen had. Weer andere parasieten hoopen nuttige voedings-

stoffen in liaiir weefsel op, dat dan ook door do inboorlingen ge-

goten wordt, zooals bij Ififütutm nfricnva, terwijl de voedster-

planten niets eetbaars voortbrengen.

Er zijn woekerplanten, die op slechts ééne soort gewas kunnen

groeien, andere zijn niet zoo kieskeurig, zij kunnen op meerdere,

geheel verschillende planten gedjjen. De eerste Monophyten of

Tnicalae zijn uitsluitend wortel-parasieten, dat is: zij leven op do

wortels van andere planten; een voorbeeld hiervan is de Ra/'/Ics/d,

eene woekerplant, die om haar kolossale bloemen nog al bekend is.

Tot de tweede groep, tiie der Polyi)hyton of Pluricolae behooren

slechts stengelparasieten.

{Botanische Jahrhücher füf Si/sfematik,

f'flanzeïifjeschichfc iind Pflanzengpofirnphii',

lOe Bntul, 189.-}). n\

HEI' SClIEIiPEN VAN ZEISEN.

Orschooii vv in Indii' nog niet voel zeisen voor hot nuiaicn

van het grasveld gcl>riiil<t worden, neemt het gebruik toch toe.
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Na eeuige oeieiiiu-j' kan ile inlauder er vrij goed mede overweg.

Er is echter een groot bezwaar in het schorpinaken van de zeisen

;

dat doen do maaiers hier evenals in Europa met oen hamer en

een klein aambeeld.

De zeis lijdt hierdoor veel on verslijt spoedig, ook kunnen de

inlandsche maaiers er niet zoo goed mede overweg, tevens gaat

er veel tijd mede verloren.

Nu komt er in onderstaand tijdschrift een raad voor, ilie nog

ii.l praktisch on eenvoudig schijnt. Het scherpen der zeisen neemi

bij de toepassing er van slechts weinig tijd weg, en de zeis lijdt

er minder l)ij. Men legt het maaiwerktuig oen half' uur voor

't gebruik in water, waarin ^/^ "7^, zwavelzuur gemengd is. Hel

OTerstrijken ervan met een zachten zandsteen is dan voldoende om

de scherpte van het werktuig over de geheele snede gelijkmatig

te herstellen. Na het gebruik moet de zeis zuiver en goed droog

afgeveegd worden. Op versehillondo plaatsen in Frankrijk gaat

men op genoemde wijze te werk.

(Dp Vp.ldpo.of:, No. 61 -1898). n:

HOK WOKDEN REGEN EN DAUW LANGS DE
BOOMEN AFGEVOERD?

Over bovenstaand onderwerp schreef M. Rüdiger een zeer lezens-

waardig opstel. Hij hoeft opgemerkt, dat het afvoeren van her

water op drie verschillende wijzen geschiedt, hetgeen hoofdzakelijk

in verband staat uiet den onderdom der boomen; zoo heeft b.v.

een jong exemplaar van eene grootbladerige boomsoort kortere en

dikkere bladstelen, of deze zijn in verhouding tot de bladschijf,

die zij dragen, steviger dan bij eene oude plant derzelfde soorl.

Door dien stevigen bladsteel is het blad stijf naar boven gericht,

zoodat het water, dat erop valt, langs zijn steel en verder langs

den stengel naar beneden gevoerd wordt ; schuin opgerichte takken

voeren het water even eens naar binnen. Dit is zeer in het voor-

deel der planten: het water wordt daardoor zooveel mogelijk aan

den naar beneden groeienden, bij jonge boomen nog weinig vertak-

ten hoofd- of penwortel toegevoerd, die dus voornamelijk met de

opname van voedsel en water belast is.

lY 87
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Later wonleii <le bladsteloii in verhouding langer en minder

stevig, waardoor de bladspitsen naar beneilen goricht zijn, of de

bladeren zich gemakkelijk overbui'gen ; het water wordt nn in plaats

van langs den stam langs de buitenzijde der kroon afgevoerd.

Dezelfde uiTwerking hebben cle lüj oudere boomen omgebogen tak-

ken. Ook dit is weer in overeenstemming met de behoeften der

planten; oude boomen toch nemen hun voedsel voor het grootste

deel op met de niet ver beneden de oppervlakte gelegen wortel-

einden : de omtrek van het wortelnet knmr ongeveer overeen met

dien van de kroon.

Eindelijk is er nog eeue ilerde afvoerwijze. n.1. waarbij liet water

bijna loodrecht naar beneden valt. en dus den bodem tusseheu den

stam en den omtrek van de la-oon bevochtigt. Dit wordt door

ver.schillende inrichtingen mogelyk gemaakt, b.v. zeer teere blade-

ren, die voor het gewicht der druppels geheel moeten uitwijken
;

verticaal, d.i. met den eeuen rand naar l)oven, met den anderen naar

beneden geplaatste bladeren, zooals b.v. bij den populier: horizon-

taal staande takken, enz. Dit komt in lioofdzaak voor bij half

volwassen boomen, <lie hun voedsel voor een groot deel met de schuin

naar beneden gerichte zij wortels opnemen : de krachtig groeien

-

«Ie top voert een deel van het water aan den hoofdwortel toe.

De schrijver geeft nu de volgende systematische indeeling der

waterafvoerende plantendeelen

:

1. Centripetaal of binnenwaarts leidende deelen.

2. Apoclitisch afvoerende deelen, d.z. zulke, die het water recht

naar beneden laten vallen.

rJ. Centrifugaal of buitenwaarts voerende deelen.

Uit het bovenstaande volgt ook, dat men uit de houding van

takken en bladeren kan opmaken of een boom volwassen is of niet,

hetgeen dikwijls van veel belang kan zijn.

(Gartenfiora, Heft 13, 1893) s.

REGENVAL EN BLADVORM.

In verband met l)ov(;nstaande onderzoekingen over de wijze,

waarop de regen in gematigde streken langs de Ijoomen afgevoerd

wordt, is het zeker niet zonder belang de aandacht te vestigen op

een ai'tikel van E. Stahl. getiteld „Kegonfall and Blattgestalt",

in de laatst verschenen „Annales du Jardin botanique de Buitenzorg".
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lu tegeusteUini^' iner iiiiiidcr regeni'ijkt* streken is iiet in de

tropen met hun verbazende stortbuien Yoornamelijk van gewicht

voor de planten zooveel inogolijk tegen do schadelijke uitwerking

van de watermassa's, die er over worden uitgestort, beveiligd

te zijn.

In de eerste plaats is het voor de planten, vooral voor boomen,

wensc'helijk zoo spoedig mogelijk van het opvallende water bevrijd

te worden, aangezien door het gewicht de takken gemakkelijk zouden

breken. Verder is het voor de gaswisseling in de bladeren van

groot belang, dat zij niet lang door een laagje water bedekt blijven,

terwijl het snel afvloeien van het water ook nuttig is bij het af-

spoelen van stof, vuil en allerlei op de bladeren levende lager ont-

wikkelde planten, zooals mossen, algen, schimmels.

Een zeer eigenaardig middel om het snel droog worden der

bladeren te bevorderen is de lange spits, door 8tahl „druppelspits"

genoemd, waarin zeer vele bladeren in de tropen eindigen, zoo

zelfs, dat men uit het veelvuldig voorkomen van toegespitste bla-

deren in een streek, besluiten kan, dat er vele en zware regens

vallen. Dat een met een punt voorzien blad eerder droog is dan

zonder, is gemakkelijk te bewijzen door de punten af te knippen.

Bladeren zijn echter nooit (tenminste vond Stahl er geen op Java}

van een di'uppelspits voorzien, als zij nier of moeilijk door water

te bevochtigen zijn, b.v. als zij met een waslaagje bedekt zijn;

in zulke gevallen zou zij ook geheel overbodig zijn. Door ver-

schillende inrichtingen wordt het afloopen van het water nog

bevorderd, o.a. door het dieper liggen der nerven dan de bladop-

pervlakte.

Andere middelen om tegen de hevigheid der regens beschut te

zijn bestaan in het slap naar beneden hangen van jonge bladeren^

zooals vele Caesalpinieae, Mangifera^ enz., waardoor de regen er

langs valt; ook bij volwassen bladeren met groote, onverdeelde

bladschijf komt de verticale bladstand voor, zooals bij Anthurium.

Andere groote bladeren, b.v. Mxsu, Heliconia, enz. hebben de

eigenschap, gemakkellijk in smalle slippen verdeeld te worden,

zonder dat hun dit het verrichten der levensfunctiën belet. Het

is duidelijk, dat de regen zóó, veel minder vat heeft op het blad,

dan wanneer het in zijn geheel bleef, in welk geval het licht zou

kunnen afbreken of ombuigen. Vele andere planten hebben van

nature in kleine slippen verdeelde bladeren, waarvan de boomva-
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rons wel hot inooifite voorl>eel(l o]ilov(n'eii Eiudolijk zijn nok de

huio^zaamhoiil on veerkracht Aoor hetzelfflo doel van veel nut.

{AuituJi's ihi Jardiit nohitiiijiic ile

Jiiiifeiizor;/, l'iiliiiin' XI. '2^ parfie).

^IKr^vE dwerg-caxxa.'s met gladiolus bloemen.

Er is in Teysmannia al dikwijls van deze fraaibloemige planten,

die voor ons klimaat zoo geschikt zijn, sprake geweest. Wij be-

zitten in 's lands Plantentuiu nog slechts een paar van de oudere

grootbloeraige soorten, die in geen vergelijking staan tot de nieuwe

met op Gladiolus gelijkende bloemen. Onze planten hebben in de

nabijheid gestaan van gewone, kleinbloemige ('anna's, zoodat zij

meer dan waarschijnlijk door het stuifmeel van deze bevrucht zijn;

het weinige zaad, dat er van gewonnen is, is daarom volgens alle

waarschijnlijkheid niet zuiver meer. Voor zoover mij bekend is,

hebben nog geen plantenliefhebbers in Indië ervaring mot de cul-

tuur dezer planten opgedaan, er is ten minste nog niets over ge-

publiceerd, ^[et de weinige variëteiten, die wij bezitten, is a priori

gerust aan te nemen, dat de grootbloemige Canna's zeer geschikte

planten voor hier zijn, en dat men er bij eene doelmatige cultuur

veel genoegen van kan hebbeu.

Het begint nu tijd te worden de bestellingen bij de kweekers in

Europa te doen, het najaar is voor het bestellen van Canna-knol-

len of wortelstokkeu beter dan het voorjaar, zij zijn dan nog niet

zoo lang uit den grond en nog sterker, zij kunnen dan beter te-

gen den nadeoligen invloed van de reis. Ook het zaad, dat nu

verkregen wordt, is beter en kiembaarder dan hetgeen in het voor-

jaar uitgezonden wordt.

Zaad is natuurlijk goedkooper en gemakkelijker te verzenden.

Indien men er echter iets meer voor over heeft, zijn wortelstokk( n

aan te bevelen, men is dan zekerder van de soorten. In een

postpakket kunnen er heel wat. zoodat de verzending niet zoo

veel kost.

De cultuur der Cannas is niet moeielijk; in Europa graaft men

de vakken, waarin ze geplant worden, dikwijls een voet of drie

uit, vult de vakken met mest en bedekt die met eene laag teel-

aarde, vergaan blad enz. Ik weet niet zeker, of het hier wel wen-
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scholijk is de Canua's zoo zwaar te bemesten. lu Nederland heb-

ben zij maar een kort bestaan, zij kunnen volstrekt geeu vorst

verdragen en worden daarom gewoonlijk niet voor de maaml

Mei uitgeplant en gaan dan meestal door de nachtvorsten in het

begin van October te gronde; zoodat zij binnen den tijd van vijf

maanden moeten groeien, bloeien, zaail prodiiceeren on weer nieuwe

knollen maken. Daarom is het noodzakelijk, ze in dien korten

tijd buitengewoon krachtig te doen groeien, en hiervoor is die zware

bemesting wenschelijk. Het klimaat in Holland is eigenlijk te

guur van de Canna's. Men vindt dan ook de fraaist bloeiende

exemplaren in potten gekweekt en geplaatst is de z. g. koude kas-

sen, waar zij voor de guurheid van het weer beschut staan en

hare fraaie bloemen beter kunnen ontwikkelen.

liet zoude kunnen geschieden, dat indien wij de nieuwe Can/w'.s hier

zoo zwaar bemesten, de bladgroei ten nadeele van de bloemen

te zeer bevorderd werd, daar over hot algemeen de groei der Can-

hk'.s hier nog al krachtig is, toch moet er bemesting zijn om forsche

planten te verkrijgen, daar alleen aan zulke planten flinke

groote bloemen te krijgen zijn. De juiste behandeling, de goede

cultuurmethode der grootbloemige Canna\s moeten we hier nog

leeren. In ieder geval moeten ze eenigen tijd uit den grond ge-

nomen worden om later weer op nieuw^ geplant te worden. Door

het gunstige klimaat daartoe in staat gesteld laten wij al te dik-

wijls de planten te lang staan zonder er veel aan te doen, de

resultaten van eene zoodanige werkwijze kunnen niet anders dan

treurig zijn.

Wat de kleur betreft kunnen de nieuwe Canna-variëteiten in

twee groepen verdeeld worden, die waarin karmijn, rood en andere

donkere tinten domineeren, en de andere, Avaarin geel en oranje

de overhand hebben. Beide gioepen kunnen weer in kleinere

afdeelingen gescheiden worden, zoo hebben de volgende variëteiten

donker karmijn of donkerroode bloemen : Aduiind Gei'cais, donker

rood met gele randen; Puul Briiant, paars vood-^ Alphonse BoiuHer,

helder karmijn; Madame Grozi/ karmijn met goudgele randen;

Miss S. Uill, purper karmijn; Aceiiir, vermiljoen rood; Comle, M.

de Choi^eul, purper; Ednard André, purper amaranth ; IK l^fitzer.

karmijn en purperkleurig. Iets lichter, maar vooral heldere kleuren

hebben de volgende variëteiten : Pioneer, vermiljoen met goudgele

randen; Sophie i^/zc// /te/', heliler vermiljoen; Xardi/ Fère,ac\uiv\-Aken\
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Henri Vilmorin, helder scharlaken. De variëteiten, die weer iets

lichter van kleur zijn, en waarin vooral oranje de hoofdtint is,

zijn: Proi/ressiori, oranje en karmijn; Friiiroix Thoinaifer, fraai

oranje; M. Laforcade, oranje-rood; The Garden, saiïraangeel ; An-

toim Chonfiii, zalmkleur; President Hardi/ helder zalmkleurig.

Met geel getinte of gestipte variëteiten zijn Antoine Barton, geel

met karmijn gevlekt; /'/•/wz-ose, helder citroengeol ; Soiwenir de

F. Gaulain, geel met karmijn gevlekt ; ylf/w/ra^ Co«>*&e<, citroengeel

gestreept ; Francois Corh/'n, kanariegeel ; Francoise Grozy, helder

geel; Petife Jeanne. oranje met gele randen; Professor Daoid,

oranje geel.

Yan de genoemde C'auna's ziju Au f. Barton, Primrosc, Pioneer

en Sophie Bnchner nieuwigheden van 1893; terwijl Adntiral Ger-

mis, Nardy Prre, Paul Bruont en Prop'ession de beste van het

vorige jaar zijn. De fraaiste van 1890 en 91 zijn: Alphonsc Bon-

iner, Frangois Thotnat/er, Madame Crozy, Miss Bill, Président Car-

not en The Garden. Van de oudere soorten verdienen Henri Vü-

inorin, Petite Jeanne, Président Hardy en W. P//Acer aanbeveling.

Wat betreft de kleur en den vorm der bladeren, daarin is zeker

een groot verschil, in hoofdzaak onderscheiden we de groenbla-

derige en die met roode of bronskleurige bladeren. De geelbloe-

mige hebben meestal bleekgroene bladeren, terwijl de planten met

donkere bloemen, donkergroen of roodachtig gekleurd loof hebben.

De soorten met roode of bronskleurige bladeren zijn : Fran^is

Thomayer, Président Carnot en Victor Hvgo.

De bloemen dezer (^anna\s z ijn buitengewoon geschikt vooi'

bouquetten of andere bloemversieringen. Bij het snijden der

bloemen moeten echter eenige voorzorgen in acht genomen worden,

indien men den bloei wat langer wil doen duren. Aan den voet

van iederen bloemtros vindt men onder een schutblad verborgen

een jongen bloemtros, die, zoodra de eerste uitgebloeid is, zich be-

gint te ontwikkelen; bij een krachtigen groei der planten kan zich

flit nog meer herhalen. Men heeft daaroin bij het afsnijden der

bloemen er op te letten, dezen jongen bloemtros te laten zitten.

De bloemen der Canna^s zijn sterk, bij eene doelmatige behandeling

blijven zij lang frisch.

Canna iridiflora Ehemanni is vroeger ingevoerd als de latere

dwerg-Canna's met groote bloemen, het is echter eene fraaibloeiende,

hooger opgroeiende soort, die zich gemakkelijk laat kweeken.
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Men plant in Europa de Canna's zoowel in den vrijen grond als

in potten. Voor den vrijen grond moet eene plaats gezocht worden,

die wat beschut ligt voor zware winden. Verder verlangen zij een

vetten grond en volop water, de fraaiste voor dit doel is Madame

Crozi/, terwijl ook Alphonse Bouvier, President, llardt/, MiiS S. Hill

Petile Jeanne eu Vicfor Hmjo goede soorten voor den vrijen grond

zijn. Zooals reeds vroeger gezegd is worden zij in Europa in

het najaar uit den grond genomen, 's winters op eene niet te koude

plaats — niet onder de 40" F. — bewaard en dan in het voorjaar

weer uitgeplant. Wij mogen de Cauna's hier ook niet voortdurend

in den grond laten, willen wij op den duur fraaibloeiendo en krachtig

groeiende exemplaren kweekeu. De cultuur dezer Cauna's is hier

nog nieuw, wij zullen nog moeten leeren, hoe ze met het beste

succes te behandelen ; ik zou denkpii, dat ze in 't midden of ten

minste in de tweede helft van den west-moesson geplant moeten

worden, en als ze dan, na goed gebloeid te hebben, in den oost-

moesson achteruitgaan, het geschikte moment is, de knollen of

wortelstokken uit den grond te nemen.

{Gardener's Chronicle. N". 346. vol Xi V). w.

EIGENAARDIG.

Bij het afbreken van het Edenhuis merkte de Vicar te Petersham,

W. H. Oxley op, dat de wortels vaneene Wixtaria door de geheele

kamer tusschen het behangsel en den muur een fijn net hadden

gevormd, niettegenstaande de kamer voortdurend bewoond en ver-

warmd was. liet wortelnet Mror»lt in het museum te Kew bewaard.

{Senvperrirens, No. 32, 1898) .S'.

REDUCEERENDE PROCESSEN l^ DEN BODEM.

In de laatste jaren hebben de onderzoekingen van Müntz, \Va-

rinjton, Frankland, \Vino(jradskij en anderen vele interessante feiten

aan het licht gebracht aangaande de oxydeerende invloeden, die in

den bodem de nitrificdtie bewerken, d. i. de oxy<latie der uit stikstof-

houdende organische stoffen ontstane ammonia eu ammouium-
verbiudingen tot salpeterzure zouten. Het is gebleken, dat bij

•lit proces twee soorten van bacteriën in het spel zijn, waarvan de
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eeue de iimmouia slechts tot uitriet kau oxydeeren, terwijl de andere

juist nitrieten in nitraten omzet. Minder bekend zijn de redu-

ceerende processen, die in den bodem plaats grijpen. De meeningen,

die op dit punt golden, zijn grootendeels hypothesen, die nader

onderzoek behoeven en daardoor misschien onhoudbaar zullen blijken.

Dit onderwerp werd door Enklaar aangevat naar aanleiding van

eene reeks van waarnemingen, gedaan bij de voorbereidende werk-

zaamheden voor den aanleg eener waterleiding te Deventer. Voor

een dergelijkeu aanleg is de kennis van het verband tusschen de

samenstelling van het grondwater en de toestanden in den bodem

van groot belang.

E. was in de gelegenheid grondwater te onderzoeken, dat in den

bodem in verschillende omstandigheden verkeerd had ; hij kon drie

typeii van water onderscheiden.

Het P, uit hoogere lagen verkregen, die geene belangrijke hoe-

veelheden organische stoffen bevatten, hield slechts sporen ammonia

of nitriet, echter een aanmerkelijk gehalte aaii nitraten. In dit

water werden ruimschoots nitriticatie—bacteriën gevonden ; ammonia

er aan toegevoegd, werd spoedig geoxydeerd.

Tot een 2^° type behoorden watermonsters, op verschillende punten

uit eene diepte van 10— 20 M. opgepompt. In den regel bevatte

dit water ferrocarbonaat door kooldioxyde in oplossing gehouden;

aan de lucht blootgesteld word het ten gevolge van koolzuurverlies

en oxydatic troebel door ferrihijdroxyde; salpeterzuur werd er niet

ol' slechts in zeer geringe mate in gevonden, ammonia echter en

dikwijls ook salpeterigzuur, trad in groote hoeveelheden op.

liet 3*^" type, dat ook ammonia en ferrocarbonaat bevatte, was

in meerdere of mindere mate met zwavelwaterstof bedeeld. Veelal

was dit water uit groote diepten, in de nabijheid van leemlagen,

of uit alluviale gronden afkomstig.

Het gold nu het verband te ontdekken tusschen deze afwij-

kingen in samenstelling en de geaardheid van den bodem. Vooreerst

tuaakte E. uit, dat in water de nitriticatie voor geruimeji tijd belet

kaï) worden door het in aanraking te brengen met aan veenstoffen

verwante organi.sche stoffen, welk feit misschien dienen kon ter

verklaring van het ontstaan der salpeterzuurarme watei-s, die tot het

tweede der genoemde typen behooren. Reeds de aanwezigheid van

ferrozoutou «-n een sterk reductievermogen voor kaliumpermanganaat

tooneu aan, dat bij hot ontstaan van water van deze samenstelling
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reduceerende invloeden op den voorgrond treden. Die reduceerende

invloeden nu zijn waarschijnlijk niet mikroorganismen, zooals men

naar analogie van het nitriticatieproces geneigd zou zijn te onder-

stellen, te meer, daar Franidand in lucht en water vele mikroben

gevonden heeft, die nitraten reduceercn kunnen, liet hier bedoelde

water is van eene diepte afkomstig, o|» welke men mag aannemen,

dat de bodem kiemvrij is, zoodat men voor de verklaring van

reductieverschijnselen aangewezen is op zuiver (ihemische processen.

Kan nu in water bij de gewone temperatuur van den bodem

reductie van nitraten tot nitrieteu en ammonia plaats vinden zonder

medewerking van mikroben ?

Dat ijzer en andere metalen bij xeiwarming deze werking op

nitraten kunnen uitoefenen, is bekend, üit proeven bleek verder,

dat ook bij de gewone temperatuur, bij uitsluiting van mikroor-

ganismen, ijzer de nitraten in water kan reduceeren, zoodat, wanneer

de lucht is afgesloten en door kooldioxyde vervangen, water kan

verkregen worden, dat ammonia bevat en tevens ijzer in oplossing

houdt, welks samenstelling dus overeenstemt met die van het water

van type 2.

Bij verdere onderzoekingen moest het ijzer vervangen worden

door eene reduceerende stof, die in den bodem in voldoende hoeveelheid

aanwezig kan zijn. Water met een bekend uitraatgchalte werd

eenige dagen met turf in aanraking gelaten en na filtratie eenige

maanden bij afsluiting van de lucht bewaard. Het nitraatgehalte

werd na verloop van dien tijd een weinig lager gevonden dan

oorspronkelijk, voorts werd de aanwezigheid van ammonia en van

eene belangrijke hoeveelheid nitriet geconstateerd flierniee is echter

nog niet bewezen, dat reductie van nitraten heeft plaats gehad,

want bij aanwezigheid van eene groote hoeveelheid organische stof

kan het verdwijnen van een weinig salpeterzuur niet met voldoende

zekerheid aangetoond worden, terwijl ammonia door water gemak-

kelijk aan turf en dergelijke stoften onttrokken wordt, en het de

vraag blijft, of het nitriet door oxydatie van ammonia of door

loductie van salpeterzuur ontstaan is. Wel is het laatste waarschijnlijk,

aangezien veenwater voor nitrificatie zoo weinig geschikt gebleken is,

maar toch moet men de mogelijkheid van ontstaan door oxydatie van

ammonia niet over het hoofd zien. Want zoo gemakkelijk als men in

den regel meent, gaat de reductie van nitraten door organische

stotfen niet; ook dit werd door proeven van Enklaau bevestigd.
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Voor het water, tot het 2- type behoorende (sterk reductievermogeu

voor kaliumperniangauaat. arm aan salpeterziuir, ammonia en in

den regel nitriethoiuleud, vaak ook ijzer bevattenil), wordt dus

het besluit getrokken, dat dit ammonia ontleent aan veen- of

humusachtige stoffen, nitraat ontvangt met water uit hoogere lagen,

waar nitrificatie plaats vindt, en dat het nitriet in den regel is een

reductieproduct, onder nog onbekende invloeden ontstaan.

Te vergeefs werd getracht, ook het 3« type van grondwater

(zwavelwaterstofhoudend) toe te lichten en kunstmatig te voorschijn

te roepen. Gewoonlijk wordt aangenomen, dat zwavelwaterstof onder

den invloed van organische stoffen uit gips ontstaat. Het mocht

echter niet gelukken, bij de gewone temperatuur in koolzuuratmos-

feer gips, hetzij door veenstoffen, hetzij door ijzer zelfs in verloop

van maanden ook maar in de geringste mate tot sulfide te reduceeren.

Toch kan bij water, van zoo groote diepte afkomstig, niet aan de

medewerking van mikroorganismen gedacht worden, zoodat men

tot het besluit moet komen, dat zwavelwaterstof misschien op geheel

andere wijze ontstaat; wellicht staat het in verband met de ontleding

van overblijfsels van dierlijken oorsprong.

(MaandbL v. Natminvscli.) h.

18e Jrg. (1893), blz. 61).

ILEX CASSIXE MICHX., DE OORSPRONKELIJKE
NOORD-AMERIKAANSCHE THEE.

Het geslacht lier omvat een groot aantal soorten, die men over

de geheele wereld verspreid vindt.

In Europa is Ilex Aquifollniit L. het meest bekend, de halst, waar-

van men vroeger de bessen als purgans en eraaticum aanwendde,

terwijl nog tegenwoordig de bittere bladeren wel als een middel tegen

intermitteerendo koortsen worden gebezigd.

Verschillende /^e.r-soorten komen in Amerika voor, en onder deze

zijn er eenige, wier bladeren, evenals in andere streken de thee,

sinds onheugelijke tijden den inboorlingen oen opwekkenden drank

geleverd hebben.

Maté of Paraguay-thee is een product, in Zuid-Amerika zeer

algemeen en voornamelijk van Brazilë en Paraguay afkomstig.

Wel wint ook in Z. Amerika het gebruik van Chineescho thee meer

en meer veld, maar maté is nog steeds een zeer belangrijk
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handels-en verbniiksartikel, dat geregeld gecultiveerd wordt. De

bereiding der bladeren eischt veel minder zorg dan die van thee-

bladeren : ze worden eenvoudig gedroogd en tot poeder gestampt-

Het infuus maakt bitter en samentrekkend doch niet onaangenaam.

Merkwaardig is het, dat wc liier hetzelfde beginsel aantreffen als

in thee en koffie: de base coffeïne namelijk, en wel tot het aan-

zienlijk gehalte van 0,45 — l,5'^/o.

^[até kan van verschillende //'U'-soorten verkregen worden: de

eenige soort echter, die men tegenwoordig in het groot verbouwt,

is Ilex paraguuf/ensis St. Hii. In Europa heeft meu ondanks vele

pogingen het gebruik van maté niet algemeen kunnen invoeren.

,Voö/'fZ-Amerika heeft eene andere //^./-species, die de rol van

thee kan vervullen, nl. I/e.r Cassine. L. F,. M. Hale vestigt (U. S.

Dep. of Agric, Div. of Bot., Buil. N°. XIV, 1891) wederom de

aandacht op deze struik, die tot voor eenigeu tijd bij de kustbewonei-s

van het zuidoostelijk gedeelte van N. Amerika eene zeer gewaar-

deerde plant was maar tegenwoordig zoo goed als geheel in onbruik

is. Ook van deze soort bevatten de bladeren cotfeïne, dat er tot een

gehalte van 0,27°/^ in gevonden is. Ter bereiding van den ge-

wenschten drank kunnen reeds de versche bladeren en dunne twijgen

dienen. Om de bladeren houdbaar te maken, worden ze in den tijd

der vruchtrijpte (Juli, .Vugustus) geroost en gedroogd, en dan voor

het gebruik, evenals de versche, geinfuudeerd. Ook werd dooi-

gisting van het infuus een drank verkregen, die bij overvloedig

gebruik eene bedwelmende werking uitoefende.

Het infuus is volgeus Hale eene donkere vloeistof met eigenaar-

dig, aangenaam aroma. De smaak is wel bitter, maar niet onaan-

genaam, zoodat men er gemakkelijk aan zou kunnen wennen.

De oorsprong van het gebruik van dezen drank is niet na te

gaan, zonder twijfel is hij van ouden datum. Uit de literatuur

blijkt, dat de plant bijna door alle Indianenstammen, bij welke ze

voorkomt, bij vergaderingen, godsdienstige feesten, vriendschap-

pelijke onderhandelingen, kortom bij iedere gewichtige gebeurtenis

gebezigd werd, en dnn op de meest verschillende wijzen, in den regel

met bepaalde ceremoniën, werd toebereid. Tevens gold de drank

als een middel om het gevoel van honger en dorst tegen te gaan.

Dat het gebruik in tegenstelling van dat der Z. Amerikaansche

mate heeft opgehouden, schrijft Hai.e daaraan toe, dat de Euro-

peesche kolonisten in de kuststreken van de golf van Mexiko,
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Toornameiljk Engelschen en Franschen, zich van de inboorlingen

afgezonderd hieUlen, terwijl in Z. Amerika de Europeanen zitdi

raet de oorspronkelijke bewoners vermengden en hunne gewoonten

overnamen.

Ofschoon de smaak van het uit Ilex Ca.ssi)te bereide infuus bij

dien uit tlieebladereu achterstaat, zou de plant, vooral wanneer men
zich op doelmatige cultuur en bereiding toelegde, misschien weer in

zwang kunnen komen en zoo een goedkoop surrogaat vormen voor

de ingevoerde Chineesche thee.

b.

CACAO-CÜLTUUR IX XIEUW-GRAJ^ADA.

Cacao is het stapelproduct van Xieuw-Granada, en de voorspoed

van dit eiland, in een tijd, toen het met de overige West-Indische

eilanden minder gunstig ging, kan in hoofdzaak aan de cacao-

cultuur toegeschreven woiden.

De tegenwoordige Gouverneur der eilanden boven den wind, 8ir

Walter Hely-Hutchinson, begrijpt do waarde der cacao-cultuur voor

eilanden in West-Indië, hij stelt alles in het werk, wat strekken

kan de cultuur aan te moedigen, en laat geen poging achterwege

om de productie te vermeerderen en de qualiteit te verbeteren.

Door de planters was vroeger aan draineering, goede bemesting

en zorgvuldige snoeiing weinig gedaan, er komt hierin nu eene

gunstige verandering door de goede resultaten op eenige onder-

nemingen; door de betere cultuurmethode verkregen aangemoedigd,

trachten ook andere planters daarvan te profiteeren.

„Cape Good Hope Estate" is eene cacao-ondernemiug van den heer

Bransch, die algemeen als eene modelinrichting bekend is, hier wordt

van een aanplant van twaalf acres evenveel product geoogst

als op sommige andere aanplantingen, die drie of viermaal zoo

groot zijn.

De heer Bransch is ruim 20 jaren eigenaar van „Cape Good

Hope Hstate", de onderneming is in haar gelieel 22 acres groot,

daarvan worden 8 acres gereserveerd voor den aanplant van

suikerriet en voor welgronden, 2 acres voor gebouwen, tuin enz,

zoodat er voor cacao circa 12 acres overblijven. Hij kocht de

onderneming voor /" 1200, terwijl hij er nu gemakkelijk f 24000

voor kan bedingen, er stonden toen slechts eenige verwaarloosde
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cacaoboomen op: men vorkeerde in de meening, dat het terrein

niet voor cacao-ciiltuiir geschikt was. De heer Hransch hoeft

bewezen, lioe men van minder goede gronden, door rationeele cultuur,

groote oogsten kan verkrijgen.

Het is waar, in vergelijking mot vele andere ondernemingen is

de grond minder goed, er bevinden zich op verschillende plokken

niet diep onder don grond tufsteenlagen ; het is bekend genoeg,

dat zoodra de penwortel van den cacaoboom op deze harde lagen

stuit, het met den krachtigen groei van den boom gedaan is. De heer

Bransch zegt: „ofschoon de cacaoboom van nature geneigd is met

zijn penwortel diep in den bodem te dringen, heb ik er altijd voor

gezorgd, dat er in den bovengrond overvloedig planteuvoedsel aan-

wezig is, zoodat de bovengrond vol haarworteltjes der cacao zit, en

het er weinig toe doet of de penwortel niet zoo diep in den bodem
kan dringen''.

De cacao-aanplant ligt op eene zachte helling tegen een heuvel

aan, er loopt een smal pad, groot genoeg voor een ezelkar; spi-

raalsgewijze naar boven, met dien verstande, dat de geheele breedte

van den aanleg bij iedere ombuiging van den spiraal geheel

doorsneden is. Langs den bovenkant van dien weg is een flinke,

diepe draineergoot gegraven, terwijl de mest. die met de ezelkar

in de tuinen gebracht wordt aan den benedenkant van den weg
op hoopen gestort en zoo spoedig mogelijk in den grond gebracht

wordt, evenzoo handel ik met het onkruid, dat hier en daar opschiet,

ook dat wordt zoo spoedig doenlijk in den grond begraven. Door

deze werkwijze vinden de planten in den bovengrond altijd een

ruimen voorraad voedsel, het gevolg is, dat de bovenlaag overal

doorgrooid is met kleine haarworteltjes der cacao-planten.

Voor totale produciie van deze 12 acres cacao geeft de heer

Bransch op, 87 bao> per jaar, er zijn boomen onder, die 205

rijpe vruchten per jaar producoeren. De oude verwaarloosde boomen,

die de eigenaar ruim 20 jaar geleden op het terrein vond, dragen

thans nog even goed als de jongere. Ofschoon de heer Bransch,

wat zijn terrein betreft, nog eenige uitbreiding aan zijn cacao-

aanplant kan geven, onthoudt hij zich daarvan zorgvuldig, omdat

hij het overige terrein noodig heeft voor weide en voor het planten

van veevoeder, want zonder een behoorlijken veestapel is de cultuur

op den duur onmogelijk. Zijn rietaanplaut is ook niet voor suikor-

fabricatie bestemd maar uitsluitend voor veevoeder.
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Zijn dieren heeft hij in eene overdekte kraal, de niest wordt dus

op eene plaats bijeenverzameld en dagelijks bedekt met afgesneden

onkruid en stroo: zoo nu en dan brengt hij er nog een laagje aarde

over eu daarop stroo, zoo verkijgt hij in korten tijd een flinkeu hoop

mest van 5 voet hoog, deze dus toebereide mest is van prima

qualiteit, verder gebruikt hij nog op dezelfde wijze bereide scha-

pen mest van eene andere onderneming.

Geen kunstmatige snoeiing wordt toegepast, doch ga ik dagelijks

door mijne tuinen en breek alle uitloopcrs af en snijd zorgA'^uldig

het doode hout er uit, de boomen worden vrij gehouden van' alle

er op groeiende mossen; een boom, wiens stam met allerlei planten

bedekt is, kan niet gezond zijn.

Voor jonge boompjes, die nog sterk in den groei zijn, is schaduw

itoodig, voor volwassen, vruchtdragende minder, terwijl de donkere

schaduw voor laatstgenoemde bepaald nadeelig wordt geacht.

De Criollo variëteit, zie Teijsmannia, Jaargang ]. pag 419, is de

beste, en zoodra er in deu aanplant een boom dood gaat of begint

te kwijnen, wordt die verwijderd en er altijd Criollo voor in de

plaats gezet. Omdat de jonge boompjes ook geen diepgaande wor-

tels, daarentegen veel wortels in den bovengrond hebben, kunnen

in den regentjjd vrij groote, reeds vruchtdragende boompjes over-

geplant worden, zonder dat zij er iets van te lijden hebben.

Voor mijn pas verzonden product ontving ik 72 sh. per 100 pond.

{Kew. Bulletin of Miscellaneous w.

information, no. 78, 1893).

GAMBIR UIT BORNEO.

In Britsch Noord-Borneo heeft men eene proef genomen met de

cultuur van rjambir; het eerste monster vandaar ontvangen, dat

tengevolge van ondoelmatige verpakking in bedorven staat aankwam

bleek 19,86 •*/„ tannine te bevatten. Behoorlijk gedroogd en toe-

bereid materiaal hield tot 27,85 "/„ in, deze gunstige resultaten

hebben aanleiding gegeven tot uitbreiding der cultuui'.

Volgens handelaars te Singapore is het product van goede kwaliteit

en behoeft in geen enkel opzicht onder te doen voor dat uit Singapore
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zelf' afkomstig. De prijs, ilieii Borneo-gambir maken kon, was iets

hooger dan de marktprijs.

(Kew BuU. 78, 139 door h.

1'harm. Jouon. LUI, 81).

PROEVEN OVER DUURZAAMHEID VAN HOUT IN

BRITSCH-INDIË.

In hot jaarverslag van het Departement van Burgerlijke 0[)enliare

Werken in Br.-lndië over 1891 wordt het vervolg medegedeeld

van de proeven over de duurzaamheid van uit verschillende hout-

soorten gemaakte dwarsliggers.

In den spoorbaan van den Rajputana-Malwa-Railway zijn

in 1876 dwarsliggers gebezigd van de volgende houtsoorten : deodar

(Cedrns Deodara, Loudon), kahoo {'renninalia Arjuna) iia], (Shorea

rolmsta, Gaertn.), anjan {Hardirickia h'niata Rxb.) teak (Tecfona

yrandis Jj. f) en gecreosoteerd „pine" {? Pmus).

Na 15 Jaren werden de volgende resultaten verkregen:

van deodar-hout nog 94 °/„ gaaf.

. Sal-hont „ 05 «/„ „

„ Kahoo-hout „ 56 "/„ „

„ anjan-hout „ -"^l "/o ,i

„ teak-hout 40 «/„ „

„ gecreosoteerd pijnboomen hout „ 33 •*/„ „

De hieruit getrokken conclusie leert, dat deodar-hout in

Britsch-Indië voor dwarsliggers het duurzaamste is.

(Ind. Forester, 1893 Xo. 8). k.

CASSIA AURICULATA, LINN.

De bast wordt in enkele streken van Britseh-Indie evenals op Java

de schors Cassia Fistnla, L. {tengyoeli^].) voor leerlooierij gebezigd.

Uit een onlangs door D. Hooper gemaakte analyse bleek, dat het

tannine gehalte (n.1. oplosbare tannine) van ouden bast 20°/q bedroeg.

{Ind. For. 1893, No. 8). k.
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RICINUS ALS MUSKIETEXVEKDI.IVENDK l»LANT.

Op verscliillenclo plaatsen in Britsoh-Indië wordt Ririnio^ eom-

iHiaiis, djanik, t^ebniikt om de muskieteu te verdrijven. Ook in

Egypte plant men djarok om de woningen met hetzelfde doel.

Het is niet duidelijk, op welke wijze de plant op de muskieten

werkt ; er is beweerd, dat zich aan den onderkant der bladeren

eene stof bevindt, waarop de diertjes zouden azen, en die bij hen als

vero-ift zoude werken. Indien men echter in eene kamer, waar veel

muskieten zijn, op verschillende plaatsen een dozijn bladeren van

djarak legt, verdwijnen de kleine plaaggeesten spoedig, men vindt

ze echter niet dood.

Ik heb hier nooit gehoord, dar de bladeren van djarak gebruikt

worden om muskieten te weren, de proef is gemakkelijk genoeg te

nemen. Ten einde niet voortdurend versche bladeren noodig te

hebben, zoude men cenige plantjes in kleine potten kunnen kweeken

en die in de kamers plaatsen, waaruit men de muskieten wenscht

re weren. Zij kunnen daar echter niet lang blijven, daar de plant

het niet lang binnen in de schaduw uithoudt, ze zullen nu en dan

verwisseld moeten worden.

(Lf Mniifle de,f< PloniPs. N». 23 — 1893.) ir.





YERKLARIXG VAX PLAAT I.

Fig. 1. Bloem van Phajus BJumei LnclL a bloemsteel;

h vruchtbeginsel ; c, f/, e kelkbladeren; /", 9, h
bloembladeren, Avaarvan li de lip; k, spoor.

Fig. 2. Idem, na wegneming der kelkbladeren en der zijde-

lingsche bloembladeren, van boven gezien; / over

elkaar liggende zijranden van de lip; / geplooide

top daarvan ; k spoor.

Fig. 3. Stempelzuil van idem, op zijde gezien ; /.• spoor.

Fig. 4. Idem van onderen gezien; k spoor; / helmknop; m
stempelvlakte.

Fig. 5. Bloem van Caldnfhc veratrifol/a B. lir.^ n)et diep

ingesneden lip.

Fig. 6. Smifmeelklompjes van Vamhi tricolor LncU. ; n stnif-

meel ; o stoeltje
; p kleefmassa.

Fig. 7. Idem, door middel van een potlood uit de bloem

gehaald ; het steeltje heeft zieli reeds gebogen.
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Fig. S. Altijd aan den top doorgroeiende stengel van Vanda.
Fig. 9. Wortelstok met éénbladerige, uit één stengellid

bestaande schijnknollen van BolbophyUmn.
Fig 10. Wortelstok met meerbladerige, uit verscheiden leden

bestaande schijnknollen van Dendrohium.

Wortelknollen (haiidvormig verdeeld) van Orchis.
Fiff. 11.







PALMEN.

(Vervolg.)

Eenige fraaie palmen in onzen tuin behooren tot het geslacht

Bactris. Het is een Amerikaansch geslacht, waarvan het

meerendeel der leden laag blijft; zij vormen daar in de tro-

pische bosschen dikwijls het z. g. onderhout; men vindt er

echter enkele soorten onder, die 8,12 tot zelfs 20 M. hoog

worden Zij zijn meerstammig en van stekels voorzien.

De bladeren zijn gevederd, en bij de kleinere soorten vor-

men zich geen bladkronen, maar is de geheele stam met

bladeren bezet.

De fraaiste, die wij hier bezitten, hebben wij uit Zuid-

Amerika ontvangen onder den naam van Bactris speciosa; ik

ben er echter om verschillende redenen niet van overtuigd, dat

we hier met een Bactris te doen hebben, waarschijnlijk be-

hoort deze bjzonder schoone plant tot het nauw verwante

geslacht Guilielma en zoude het O. speciosa Mart, de z. g^

Popimha-^?i\w\ moeten zijn.

Het is een krachtige, hoog opschietende palm. Ons hoogste

exemplaar heeft een middelstam van circa 60 vt. hoogte, daar-

omheen zijn vijf stammen ongeveer 5 vt. lager, terwijl er

zich nog andere ontwikkelen ; de staramen zijn slank en met

zeer fraai gevederd gebladerte gekroond. Eene goede eigenschap

is, dat hij bjzonder snel groeit en vrij veel zaden voortbrengt.

Voor lanen, waar men niet te veel schaduw verlangt, zijn

palmen zeer geschikt, men kan daarvoor gebruiken éénstani-

mige; hier en daar ziet men in Indië zulke lanen van O/'eof/oj^-a

re^/a,koningspalm; wereldberoemd zijn de lange alleeën van deze

palmeuboort te Rio Janeiro. Men kan in de laan de palmen met

IV 38



- 5f8 -

één stam met de meerstaramige laten afwisselen; in dit geval

is Bactris S2)eciosa zeer geschikt om met Oreodoxa regia om
den andere geplant te worden. Yerder zal ook goed staan

eene laan geheel alleen van B. i-peciosa, die dan vooral op

niet te kleinen afstand van elkaar geplant mogen worden.

Onder de andere Bactris-soorten, die wij hier kweeken, kan

ik nog de veel kleinere Bactris corossilo Mart., B. mnjor Jacq

van Trinidad, en B. Maraja Mart van Brazilië noemen.

Yan het geslacht Asfrocari/um bezitten we slechts een paar

soorten, A. aculeatum Mey, waarvan in Brazilië en Guiana

fraaie wandelstokken verkregen worden, A. Ayri Mart, syno-

niem met Toxophoenix acw/ea/wsiwa Schott., met zware stekels;

de onderkant der bladeren is zilvergrijs en J. üi/j/z-Mmwrw Mart.^

waarvan de vruchten in Brazilië gegeten worden. Zij komen

vooral voor in de vochtige bosschen aan de oevers van rivieren

enz. in Zuid-Amerika.

Onder de beste palmen voor ons klimaat mogen we gerust

de Martinezia's noemen. Ofschoon nog niet zoo langgeleden

uit Amerika geïmporteerd, dragen zij hier overvloedig zaad

en zijn reeds veel verspreid. In tobben, potten en in den vrijen

grond ziet men hier en te Batavia deze schoone palmen al

vrij veel aangeplant.

Wij bezitten drie verschillende soorten, te weten: Mar-

tinezia erosa van Houtte; deze heeft den regelmatigen blad-

vorm en is evenals de beide andere soorten sterk gedoomd.

De donker grijsachtige stam bezet met tal van groote, zwarte

stekels maakt een fraai effect, zelfs de bladstelen en de on-

derkant der bladeren zijn ook vol dorens.

M. Lindeniana Wendl. is forscher, nog sterker gedorend

dan de vorige; bij de jonge planten zijn de stekels zelfs ook

aan den bovenkant van het blad geplaatst.

M. carijotaefolia H. Bonpl. ; de onderdeelen van het blad

zijn zeer onregelmatig gescheurd en gedraaid, toch is hij even als

de beide vorige een fraaie palm van een forschen groei.

De Martmezia's zijn ook van Amerikaansohe origine, zij

heeten daar Maraza-palmen.



Èlaeis guineensis Jacq., de Atrikaansche oliepalm, is aan de

meeste mijners lezers wel bekend. Het is een boom, die

reeds jaren lang in 's Lands Plantentuin geïmporteerd en van

daar over geheel Ned.-Indië verspreid is. Met de versprei-

ding had men voornamelijk ten doel het nuttige. De Afri-

kaansche oliepalm toch is eene plant, die hier evengoed

groeit als in zijn vaderland. In West-Afrika wordt de boom
hoog geschat, de olie er uit verkregen behoort tot de voor-

naamste uitvoerartikelen dier streken. Uit het omhulsel der

pitten wordt eene oranjekleurige olie geperst, die vooral in

zeepfabrieken en als machine-olie gebruikt wordt, ook als in-

wrij vingsmiddel wordt zij in de geneeskunde aangewend.

In Europa wordt uit de harde pitten eene betere, fijnere olie

verkregen, die als palmpittenolie in den handel voorkomt.

Het is verbazend, hoe vruchtbaar deze boom in ons klimaat

is; reeds bij jonge planten beginnen de dikke vruchtkolven

zich te ontwikkelen, eene kolf kan van 6 tot 800 vruchten dragen,

die de grootte van een duivenei hebben en dicht hij elkander

geplaatst zijn; bij gekweekte exemplaren op goede gronden

worden de vruchten dikwijls aanzienlijk grooter, zij hebben

eene fraaie oranje kleur. Bij kleine boomen, waarvan de

vruchten zich soms laag bij den grond ontwikkelen, komen

de half wilde kamponghonden dikwijls van de vetachtige vruchten

smullen; van groote exemplaren trachten groote vogels, vooral

kraaien, hun deel te krijgen.

Hoewel de boom hier goed groeit en volstrekt niet kies-

keurig is in de keuze van grond en standplaats, hoewel de olie

uit het omhulsel der pitten gemakkelijk te persen en de boom

op vele plaatsen verspreid is, schijnt men hier van de cultuur

van Elaeis guineensis van olie- bereiding weinig werk te maken.

Het is mogelijk, dat er hier of daar op eenigszins uitgebreide

schaal proeven mede genomen zijn, mij is er echter niets van

bekend. Toch zoude nog op menige plaats in de beneden-

landen, waar de grond braak ligt, met succes Elaeis geplant

kunnen worden, te meer, daar de aanplant weinig werk kost,

en het onderhoud zeer luttel is,
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In de publicatie, die bij gelegenheid van het vijf*3n-zeventig-

jarig jubileum van 's Lands Plantentuin werd uitgegeven, komt
het volgende over Elaeis guineensis voor:

In Februari 1848 ontving 's Lands Plantentuin een tweetal

planten van Elaeis guineensis uit Bourbon of Mauritius en in

3Iaart van hetzelfde jaar nog twee uit den Amsterdamschen

Hortus. Deze vier planten schijnen de moederplanten te zijn

geweest van de uit den Plantentuin te Buitenzorg verzonden

zaden. In 1853 begonnen ze te bloeien. In 1858 waren de

stammen reeds 1,5 a 2 M. hoog. Tusschen 1854 en 1858

zijn plantjes verstrekt en geplant op ïjiomas, Tjiogrek en de

Pamanoekan- en Tjiasemlanden; na 1859 werd voortgegaan

met de verspreiding van dezen boom in Indië, en o. a. werd

onder leiding van Teysmau een aanplant in Banjoemas gemaakt.

In 1871 werden verscheidene houderden j)lantjes verstrekt. De
bevolking scheen aanvankelijk wel met deze cultuurplant ingeno-

men, waarschijnlijk omdat de cultuur gemakkelijk is, en de boom
spoedig vruchten geeft: 4jarige boomen droegen op sommige

plaatsen reeds vrucht. In den Cultuurtuin droegen ze eerst in

het zevende jaar. Zij hadden toen eene hoogte van gemiddeld

vijf meter bereikt. Van de 75 boomen droegen er slechts 64

vrucht. De opbrengst van vet uit het vruchtvleesch bereid

bedroeg 55 liter. De bereiding van dit vet is zeer eenvoudig.

Men legt de rijpe trossen op eene koele plaats gedurende twee

a drie dagen en klopt ze dan, totdat de vruchten loslaten. Deze

kookt men in stoom gaar, totdat de bast er afvalt. De bast

en het vruchtvleesch worden verzameld, weer in stoom gekookt

en, gaar zijnde, tusschen twee met steenen bezwaarde planken

geperst, de uitvloeiende olie vangt men op. Beter is de volgende

methode: Men kookt de vruchten in een pan met water,

totdat ze week zijn, stampt de verkregen massa, kneedt die met

de handen en ontdoet ze van pitten en schillen. Het overblij-

vende wordt met water gekookt, en de bij bekoel ing bovendrij-

vende olie voorzichtig afgeschept.

De olie uit de pitten wordt hier te lande niet bereid. Van
de kust van Guincia worden groote hoeveelheden dier pitten
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uitgevoerd, die in Engeland en Hamburg eerst gemalen en

daarna uitgeperst worden. Het oliegehalte varieert van 44—54

"/(,. De versche palmolie is donkergeel of gcelrood van kleur. De
kernolie is wit, wanneer ze door extractie— geel of grijs, wanneer

ze door persing verkregen is. Van Java worden geen van

beide uitgevoerd.

De cultuur heeft op de volgende wijze plaats: voor het planten

maakt men het terrein schoon en ploegt het om. De zaden worden

in open kweekbedden, op 30 cM. van elkaar verwijderd '/,— 1

cM. diep geplant. Wanneer de jonge plantjes 8—4 bladeren

hebben, worden ze met eene goede aardkluit in vooraf gemaakte

plantkuilen, op 9 M. van elkaar uitgeplant. Als de boomen
beginnen te dragen, moet men den aanplant tegen honden en

kraaien beschermen. Jonge tuinen worden eens per maand

schoongemaakt. Is de aanplant 2—3 jaar oud, dan is eens in

de drie maanden voldoende. Den jongen aanplant kan men door

rameh, djagoeng, katela pohon, ofdergelijke planten beschaduwen.

Behalve het nut, dat Elaeis (/uineensls als olieproduceerende

plant heeft, behoort hij ook onder de palmen, die men voor

sieraad in den tuin kan planten. In den Cultuurtuin staat

eene groep van 16 boomen, waaronder er zijn, die bijna 50

vt. hoog zijn, de bladeren zijn zeer lang, er zijn er bij van

18 vt. lengte, ze vormen eene dichte kruin en geven eene

donkere schaduw. Zooals ik vroeger zeide, blijft het onderste

deel der bladschijven aan den stam zitten, deze vormen eene

geschikte standplaats voor allerlei krachtig groeiende varens.

Eene groep dier boomen is zoo fraai, omdat de stammen

geheel bekleed zijn met sierlijke varens. Bij felle droogte

sterven de varens wel af, de wortelstokken blijven echter leven,

en na de eerste regens loopen ze weer uit om zich in ongeloofelijk

korten tijd weer met nieuw, frisch varenloof te tooien. Ook
voor lanen, die heel wat meer schaduw geven dan die van

Oreodona 's, zijn zij zeer geschikt.

En nu de hier zoo algemeen voorkomende Cocos nucifera

L. klappa. In Miquel vind ik het volgende omtrent de her-

komst dezer Cocos medegedeeld:
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„Hét oorspronkelijk vaderland van den kokospalm, die thafls

over alle tropische gewesten als een der meest nuttige gewassen

algemeen verspreid is, is nog niet met zekerheid bekend;

vroeger was men gewoon het zuiden van Azië, aan gene zijde

van den Ganges, den Soenda-Archipel, als zoodanig te beschouwen

hoofdzakelijk op grond, dat deze palm, die bijkans in alle

huiselijke behoeften der inlanders voorzien kan, daar thans

het meest wordt aangetroffen. In nieuweren tijd zijn er ver-

schillende gronden tegen dit gevoelen aangevoerd. Vuoral is

het uit een zuiver botanisch oogpunt opmerkelijk , dat al de

overige soorten van dit geslacht in Zuid-Amerika groeien.

Ook de geschiedkundige aanteekcningen van oudere en nieu-

were schrijvers bevestigen eerder het vermoeden van Zuid-

Amerikaanschen oorsprong, dan dat zij het wederleggen of

er mede in strijd zijn."

Martins heeft op de hem eigenaardige, scherpzinnige wijze

alle berichten dienaangaande vergeleken en komt tot de slotsom,

dat de kokospalm van de Westkust van Amerika, op de

hoogte van Panama en van de naburige eilanden in den Stillen-

Oceaan afstamt. Hij haalt daarbij eene plaats uit „Dampiei's

reize" aan (Amsterdam 1705, bl. 186), waar bericht wordt,

dat de kokosboom algemeen was op de eilanden nabij de land-

engte van Panama, maar niet op het naburige vaste land.

Van daar hebben de zeestroomingen hem overgeplant naar de

Kokos-eilanden, die reeds voor de vestiging van menschen aldaar

er mede bedekt waren. Neemt men hierbij verder de richting

der zeestroomingen in aanmerking, dan laat zich de verdere ver-

spreiding over de eilandengroepen Galego, Sandwich, Marquesas

enz. verklaren. Eenmaal in deze gewesten gevestigd, valt de

verdere verspreiding westwaarts tot op de eilanden in de Indische

zee, door tusschenkomst van den mensch en de stroomingen

der zee niet moeilijk te verklaren. De eigenschap der kokosnoot,

om in het zeewater hare kiemkracht niet te verliezen, de

natuurlijke standplaats nabij do kust enz. mogen hierbij niet

voorbijgezien worden. Reeds in de allervroegste tijden moet

deze verspreiding plaats gehad hebben, in Azië reeds voor de



«-^ 583 -

invoering der Sanskrit-taal, wanneer me i in aanmerking neemt,

dat daarin de kokos ecnen eigenaardigen naam draagt (Nadikela of

Narikela), die later in de naar het Sanskrit ontwikkelde inlandsche

tongvallen gewijzigd wordt teruggevonden.

De benaming kokos schijnt van de vrucht, coccus (Latijnsche

benaming voor nootvrucht, paJma coccus ferens) afgeleid te

moeten worden.

De Sanskrit naam Nadikela (den stam schuddend) is wellicht

naar aanleiding van zijn fraaien loofkroon gegeven, in het

Maleisch heet hij Poon Njioer, P. Kerambang of Kerambil,

wordt op Java gewoonlijk Poon klappa of klóppó, in het

Soendaneesch Tangkal klappa, op Malakka, Sumatra en andere

naburige eilanden Njioer. Op Madagascar noemt men hem
Woea-nioe, op Bali Wioe of Njo, op Bima iS'ieh enz.

Ofschoon het hier welbekend is, welk eene belangrijke plaats

de klappa in de Indische huishouding bekleedt, kan het toch

zijn nut hebben dit in het kort hier even te herhalen.

De klappa groeit het best in de nabijheid der zee in zand-

gronden vermengd met leem of kleigrond. Reeds in het 5^ jaar,

soms nog vroeger begint hij daar op voor hem gunstige plaatsen

vrucht te dragen, wat meer in de binnenlanden doet hij zulks

later. Er is geen gewas, hetwelk in nuttige toepassing voor

de behoeften van den mensch dezen palm overtreft, en in een

eenvoudig kiiiderlijken staat der maatschappij, kan hij schier

alle huiselijke behoeften vervullen. In elk jaargetijde is hij

met bloemkolven beladen, die èn rijpe èn onrijpe vruchten van

verschillende ontwikkeling dragen. Wil men het sap uit den

boom trekken, dan wordt het bovenste deel der kolf, wanneer

de bloemschede zich opent, soms ook iets vroeger, afgesneden

en het achterblijvende gedeelte eenigszins gekneusd. Het

uitstroomende sap is aanvankelijk waterhelder en levert een

zoeten, verfrisschendcn drank op; spoedig gaat het in gisting

over en verkrijgt een aangenamen, prikkelenden smaak, later

wordt het scherp en zuur. Uit dezen palmwijn wordt soms

eene soort arak gedistilleerd; het bezinksel dient tot gist bij

het broodbakken; ook azijn bereidt men er uit. Op vrucht-
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bare gronden, en wanneer de boomen goed verzorgd worden,

worden zij zestig en meer jaren oud, en iedere boom levert

daar in 1 ^/^ maand 9 — 12 rijpe vruchten, uit wier pitten

circa 2 flesschen olie verkregen worden. Behalve de pitten

die, wanneer zij geheel vast zijn, isi klappa heeten, in nog weeken

staat: kelambir, worden alle overige deelen der vrucht, die

naar de verschillende leeftijden afzonderlijke namen dragen,

tot bijzondere doeleinden gebruikt.

Van de afgevallen en van de zeer jonge vruchten wordt in

de geneeskunde gebruik gemaakt. De bast der rijpe vrucht

wordt fijngemaakt, uit elkander geplukt tot kalfateren der

schepen, tot fakkels, tali api, voetmatten, touwwerk, verfkwas-

ten en nog tot verschillende andere doeleinden nuttig verwerkt.

Uit de schil der noot maakt men lepels, drinkbekers enz.

In de holte der vrucht vindt men het klapperwater, dat een

aangenamen smaak heeft en matig gebruikt een gezonde en

verkoelende drank is. Tot bereiding der olie worden de geheel

rijpe pitten gekozen, geschaafd en met water uitgespoeld. Het

overblijfsel heeft geen nut meer, maar de dikke er uitgeperste

melk, santen, wordt gekookt afgeschuimd en blijft zoolang op

het vuur, tot het water verdampt is. De klappa idjoe levert

de meeste olie op. De zuivere olie doet tot huiselijk gebruik

voor de olijfolie niet onder, maar lang bewaard wordt zij ranzig.

Bij verbranding geeft zij een zuiver en helder licht.

De palmiet, uit het hart van den boom verkregen, is eene

bekende delicatesse, die zoowel gestoofd als in zuur gaarne

gegeten wordt. Uit de jonge bladeren worden mandjes ge-

vlochten, katoepat, waarin de gekookte rijst een aangenamen

smaak krijgt ; ook grootere manden, kisa, waarin vruchten en

andere voorworpen ter markt worden gebracht, worden uit de

oudere bladeren vervaardigd, terwijl uit de stevige middenribben

der bladeren de grove bezems, sapoe lidi, gemaakt worden.

Het zoude ons te ver voeren, indien we allos nauwkeurig

zouden willen opsommen, wat van de verschillende deelen der

klappa gemaakt wordt, wij zullen ons bij dit korte overzicht

moeten bepalen.
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Alom in Indiö wordt do klapperboom getooid on is overal

een teeken, dat de streek, waar hij j^oplant is, bewoond is.

Om aanplantinsjen van klappa aan te icj^gen, worden de rijpe

vruchten onder een schaduwrijken boom opgehangen; men

kan ze ook daaronder op den grond leggen; de inlanders

beweren, dat de boomen verkregen uit de op de laatste wijze

behandelde zaden, langoren tijd noodig hebben, voordat zij

vruchten voortbrengen. In den tijd van drie maanden heeft

de kieming plaats, volgens Roorda van Eysinga reeds na veertig

dagen, waarbij uit de kern (tombong klappa) de spruit te voorschijn

komt, die na 2—3 maanden eene lengte van omstreeks drie

voet bereikt; zoodra 2— 3 bladeren verschenen zijn, maakt men

gaten van 2 voet diepte, op 12— 16 voet afstand van elkander

en plaatst daarin de kiemende noten, zoodat de schil der vrucht

2— 3 duim onder de oppervlakte van den grond blijft. Niet

dadelijk worden deze gaten met aarde aangevuld, meestal eerst

eene maand later. Zorgt men goed voor het wieden van het

onkruid, dan kan men reeds op goede gronden in de beneden-

landen na vijf jaar vrucht verwachten. Volgens Roorda van

Eysinga kan men negen maal in het jaar, of om de 1 Va ^^^^^^^

vruchten van den boom oogsten, gewoonlijk levert iedere boom

10— 12 vruchten bij lederen oogst, waarvan twee flesschen olie

bereid kunnen worden.

Het is niet te verwonderen, dat van dezen, sinds onheuge-

lijke tijden gekweekten boom vele verscheidenheden, variëteiten,

ontstaan zijn, en dat het verschil van groeiplaatsen, van grond,

van hoogte boven de zee enz. ook nu nog een wijzigenden

invloed uitoefent. Van de zandige kuststreken naar het gebergte

verplant, worden de boomen kleiner en brengen ook kleinere

vruchten voort. Oudere en zeer lang geworden boomen produ-

ceeren ook kleinere en aan de uiteinden meer toegespitste

vruchten: klappa tinggi, met eene langwerpige, zeer dikke schil,

waarin geen pit gevonden wordt.

De talrijke verscheidenheden der klappa hebben óf betrekking

tot de grootte, gedaante, kleur en zelfstandigheid der vrucht,

óf tot de grootte en gedaante van den geheelen boom. Mogelijk
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scliuilen er wel eenige standvastige soorten onder, het is echter

moeielijk deze uit de talrijke door de cultuur ontstane variëteiten

te bepalen. Volgens ]S"oronha (Blume t. a. pi. bl. 84) zijn

vooral de Philippijnsohe eilanden zeer rijk aan verscheidenheden.

Camelli, Xoronha en Blanco (Flora de Philipinas p 722) ver-

melden omstreeks 40 met bijzondere namen onderscheiden

variëteiten. In de Molukken en op de naburige eilanden, op Java

enz. kent men volgens Rumphius Haskarl en Blume een niet

onbelangrijk aantal.

De ondervolgende variëteiten zijn hier de meest bekende:

1. Var vizides^ klappa iedjo; zoowel de onrijpe als de rijpe

vruchten zijn groen, bevatten bijzonder veel olie, en komen

veelvuldig op Java en in de Molukken voor.

2. Var. alha; de vrucht is eerst licht en wordt later

koperkleurig.

3. Var. rutila, eene minder goede variëteit van de Molukken,

JcJappa kamemht.

4. Var. macrocarpa met zeer groote vruchten, klappa besaar,

Maleisch; klappa Bali, Soend., komt voor op de Philippijnen,

Nieuw-Guinea, Makasser en Bali.

5. Var. sacckarina, klappa teboe of kl. manies, wordt in Banda

van de naburige eilanden Ferue en Tenimber ingevoerd, is op

Java zeldzaam.

6. Var. machaeroldes^ kl. parang, Mal.; kl. tjotjok, Soend.,

de noten zijn langwerpig, de pit is dikker en vaster echter

kleiner dan bij de gewone klappa.

7. Var. eapuUfonnis; gele vrucht, kleiner dan de meeste andere

soorten, komt zeldzaam voor op de Banda-eilanden.

8. Var. clsüformis; lage boom, kleine vrucht, schil dik en

hard, zoodat er bekers van gemaakt worden, heet op Oost-Java

klappa Bali of kepatinf/, Maleisch; K. f/inrlja Sund.

9. Var. pumi.la; slechts 3 a 6 vt. hoog, zeldzaam, kl. bali

Mal.
;

kl. poejoe Soend ; Niivel hahoe of N. loepoe Amb.
10. Var. rer/ia, de koninklijke; stam ranker dan bij de overige,

niet hooger, draagt reeds bij eene hoogte van 8 a 10 vt., vrucht,

bruinrood van kleur, komt voor op de Molukken, Java, Malaboe
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onz. De vorsten planten hem om luinne woningen, JcK mrlja

Mal.; Niirel la toe, Amb.

11. Var. prefioaa^ de kostbare, (CaJappa regin e. zeylona

van Riimphius) heeft met den voorgaande veel overeenkomst,

de vruchten zijn grooter en goudgeel.

12. Var. ruhesceus^ de roode, {mfappa rocfia e. Java van

Rumphius); de middelsteel der bladeren is roodachtig, de schil

der vrucht is hard maar niet zoo dik als die der gewone en

is tot het maken van lepels en bekers geschikt. Veel in West-

Java, hl. mèrah Mal.; H. hurum Soend.

13. Var. eburnea, ivoorachtige, vruchten van gewone grootte

een weinig langer, schil dik en hard. KL gading Mal en Soend.

14. Var. fragilis^ broze, met zeer dunne en breekbare schil

hl. tawar, Mal.

In den Catalogus van 's lands plantentuin komen behalve de

genoemde nog de volgende variëteiten voor.

angnMifolia hl. pinang; hl. dioica, hl. aren ; sfiipposa^ hl. hohöl

subglobosa^ hl. djepoen; tiheh^ hl. tiheh en hl. tingal.

Het geslacht Cocos bevat nog verschillende andere fraaie

palmen. Wij hebben er in den tuin nog eenige goede soorten

van, waaronder Cocof^ flexuosa Mart. C. plumom Mart, C.

Sanrhona Korst synoniem met Syagriis Sanchona Korst, de

fraaiste zijn. In Europa is C. Weddelmna de meest bekende,

hij is ook wel de sierlijkste kleine palm, dien men zich kan

denken, het buitengewoon fijne loof en de eigenschap, dat hij

niet zoo bijzonder veel warmte behoeft, maken hem daar tot

de gezochtste palmen. Bij duizenden worden zij van zaad uit

Zuid-Amerika afkomstig gekweekt. Wij hebben er een paar

heele lieve exemplaren van, maar zij hebben het hier wat

warm en vereischen meer zorg, dan de meeste andere palmen.

Eerst is hij onder den naam van Cocos Weddeliana Wendl

bekend geworden, later bleek het Olaziova MaHiana Drude en

Glaz. te zijn, den laatsten naam vindt men echter slechts in

Botanische tuinen en bij enkele liefhebbers van palmen, hij is
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in den handel eenmaal onder eerstgenoemden naam bekend

en blijft dien ook behouden.

Een klein maar door zijne forsche exemplaren imposant

palmengeslacht is AttaJea. In den tuin staat een bijzonder

krachtig exemplaar van A. cohime Mart., de stevige stam

draagt eene zware bladerkruin, de bladeren zijn soms meer

dan 25 vt. lang, de vruchten, die de grootte van een duivenei

hebben, zitten in dichte trossen, soms wel 800 stuks aan één

tros. De z. g. cahune palm komt uit Jamaica en Honduras,

wag,r van de zaden eene soort olie verkregen wordt niet ongelijk

aan de klapper-olie.

(Wordt vervolgd) W.



ORCHIDEEËN IN HANGPOTTEN EN OP IJZEREN
STELLINGEN GEKWEEKT.

In de zevende aHevering van den 4<'" jaargang van dit, om
zijne verscheidenheid van inhoud zoo belangrijk, en, vooral

voor den planten-liefhebber in onze binnenlanden, zoo leerzaam

Tuinbouw-tijdschrift, komen o.a. eenige zeer interessante

raededeelingen voor van den heer J. J. Smith Jr. over het

kweeken van Orchideeën in potten. Blijkbaar lag het minder

in de bedoeling van den schrijver om den liefhebbers van

Orchideeën te leeren, hoe zij met deze grillige kinderen van

onze Indische Flora moeten omgaan, dan wel om zijne erva-

ring ten beste te geven voor hen, die ze wenschen te benutten

als eene frissche en ongemeene versiering van tafel en salon.

Inderdaad zijn er weinig bloemen hier op Java, die zóó

uitstekend voor dat doel geschikt zijn , als juist ónze epiphyti-

sche standelkruiden, wier bloemen, met eenige zorg voor het

geregeld besproeien, weken lang, ja soms eene gansche maand,

den lust der oogen kunnen uitmaken.

Het goede voorbeeld des heeren Smith volgende , wenschen

wij voor hen, die van geen tafelgenot willen weten, zonder

eene profusie van kleurige, zacht geurende bloemen om zich

heen, die zich bijna geen gezellig en prettig interieur kunnen

voorstellen zonder lieve, snappende kinderen te midden van

frisch en malsch groen, alsnog het volgende, in aanvulling

van het aangehaalde opstel, ter overweging en navolging aan

te bevelen.

De indische gewoonte, om de voorgalerijen onzer woningen,

niet alléén voor drie kwart te masqueeren met allerlei hees-

tergewassen in leelijke, vaak zelfs onooglijke potten; maar ook
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de hoeken, ja, niet 2ieldea ook de middenruimte ervan oj)

dezelfde wijze op te vullen, kan voorzeker niet gezond noch

zelfs friseh of mooi genoemd worden.

Vooral niet, wanneer men het begieten en de verzorging

dier zoogenaamde pronkgewassen overlaat aan onze onver-

schillige bedienden.

Eene sobere versiering binnenshuis, middels Orchideeën (ang-

gréks) Gesneraceeën, Lijcopodlaceeën (simbars) en varens^ wil ons

meer aesthetisch en ook zindelijker toeschijnen. In stede van

in staande potten, die moeielijk verplaatsbaar zijn, en in eetzaal

of salon zelden een goed figuur kunnen maken, beproeve men

daarom die planten te kweeken in hangpotten of diepe schalen

van sierlijken vorm, met slechts ééne opening onderaan, voor

het wegvloeien van het water en de toetreding van lucht.

De schaal hange men aan dunne doch stevig gedraaide,

jaren lang alle vocht tartende koorden van de arèn-vezel

(doek) of aan ijzer (telephoon) draad, doch steeds zoodanig,

dat de geheele schaal gelijkmatig worde gesteund, dus niet

zóó, dat de randen alléén het gewicht hebben te torschen der

wassende planten.

Men vuile de schaal éérst met eenig grof grint of met eenige

scherven, en verder met een laag uitgeplozen kelappa- en

gekapte aren-vezels (sepèt en doek), waarop dan eene zekere

hoeveelheid wordt gelegd van de sponsachtige zelfstandigheid

van de nestvaren {Asplenium nidus) of van het vezelachtig

hart van de zoogenaamde tandoek-metidjangan {Platycerium

alcicorne) dan wel met de haarwortels van andere varens.

Over het geheel strooie men wat bladaarde en stukjes

houtskool, liefst van het harde en zware djoear-hout. Na flinke

besproeiing bevestige men op dat hoog opgebold mengsel, dat

met der tijd inéénzakkende een zeer compact geheel zal

vormen, de hierboven genoemde planten.

Die bevestiging geschiedt het gemakkelijkst met stevige, in

den vorm van haarnaalden omgeslagen pennen van nog groene

bamboe.

Gi'üute en zware planten kunnen dan nog gesteund of opge-
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beurd worden door ze aan de koorden vaist te hechten.

Natuurlijk moet men voor de Gesneriaceeën en Lycopodiaceeën

méér bladaarde gebruiken dan voor de Orchideeën en Varens.

Goed verzorgd, zullen die planten reeds na een half jaar

gepakt hebben en met den hangpot een onafscheidbaar geheel

vormen.

Zij behooren in de schaduw te hangen in den tuin, liefst

onder groote, zwaar vertakte boomen, of waar deze gemist

worden, onder eene hooge, groene serre, waarvoor de Mar-

quisa (1) met hare geurige vruchten, eene uitstekende blad-

bedekking levert.

Men plaatse de planten echter zoodanig, dat zij van 's morgens

9 uur tot 's namiddags 4 uur buiten de zon staan en tevens zoo

weinig mogelijk last hebben van de uitdrogende noord-ooste-

winden.

Tweemaal daags moeten zij worden besproeid met rivier-

water.

Daarvoor gebruike men vaporisateurs of van die kleine,

koperen tuinspuiten, die voor / 24 . — het stuk te krijgen zijn

en jaren lang door inlandsche tuinjongens kunnen worden

gehanteerd en, — c'est jurer gros, — toch niet defect raken.

Het begieten der potten moet, als minder doelmatig, worden

afgeraden, omdat het hier grootendeels toch planten geldt, die

niet zoo zeer uit den pot, waarin zij staan, dan wel aan de lucht

haar voedsel ontleenen

De over het algemeen dikke, saprijke bladeren moeten schoon

zijn en niet bestoft.

Aangezien deze planten niet langer dan 3 a 4 etmalen

onbesproeid binnenshuis gehouden kunnen worden, dienen zij

telkens verwisseld te worden.

Voor eene geregelde versiering zorge men dus een flinken

voorraad te hebben. Boven de etens-tafel aan vernikkelde

kettingen tusschen de lampen hangende maken zij niet alleen

's morgens maar vooral 's avonds bij kunstlicht een ongemeen

(I) Passifiora guadrangulare.



fraai en frisch effect, vooral wanneer de Orchideeën en Gesné-

raceeën in Tollen bloei zijn. Ook in de salon of binnengalerij

voldoen zij zeer goed, hangende tuaschen losse, op tafel staande

bouquetten van groote rozen b.v. La France, Paul Néron,

Maréchal Niel, Madame Atoreau, Flava en witte en roode

Alahnaison.

Door kweeking zijn wij in de laatste jaren in het bezit van

eenige dozijnen van die hangers, die de bewondering opwekken

van velen.

De hangpotten, in den vorm van kleine waschkommen,
doch sierlijker van lijnen, zijn 12 c. M. diep en meten

van boven, zonder de 3 a 4 c. M. broeden rand, ruim 22 c. M.

in middellijn.

Zij behooren zoo goed als onzichtbaar te worden, door het

naar alle zijden uitschietend over- en afhangend groen.

Men kan tal van bedoelde planten tot één geheel, tot één

reusachtig groen bouquet doen vergroeien, mits zij niet vijandig

tegenover elkander staan.

De ondervinding wijst hier den weg. Als geslaagd kunnen

dan beschouwd worden de „bouquetten", die eene doorsnede

hebben van 50 tot 75 c. M. tegen eene afhangende lengte

van ruim de laatste afmeting.

Forsch ontwikkelde Lycopodiaceeën., (1) zooals de welbekende

kattestaarten, en bundels van de zoogenaamde kwasten-koorden

en linten simbars, (2) waartusschen de lang afhangende

Aeschynanthus javanica Hook met zijne vuurroode kelken,

die in bevallige trosjes van 5 a 6 stuks, met sierlijken bocht,

als horen des overvloeds, zich ruim vier c. M. opbeuren,

uit hunne groene, buisvormige bloemomhulsels, — groeien b.v.

zeer welig onder de kroon, 't zij van de gekrulde, smalbladige

Asplenium^ 't zij van die andere streep-varen, uit wier dikke

wortel-wrong, een krans van hoogstens 5 a 6 groote, ruwe,

diep ingesneden en stijve bladeren uitschiet.

(1) Filet geelt voor Lycopodium de inlaudsehe namen Koempai en

Raneh o\>.

(2) Ophioglossum penduluin L.
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Eeiie Hinke ^touffe'^ vaii eeue reclitopgi-ociende Eria (orchidee),

met hare lano; gcsteelde, reseda-kleurige hloemtrossen, maakt

te midden van varens met smalle, lederachtige bladeren,

en andere nier tijn loof' en de Aesr/ii/tiai>f/iiis speciosa^ die

nier zoo lang afhangt als de A. j'aranira^ en wier kelken

bovendien uit bruini-oode bloembuizeu te voorschijn komen,

almede een niet onaardig en frisch effect.

Ook de vreemdsoortige Pholidota, wier groene knol-stengel

de drager is van slechts één groot blad en één van 20 tot

25 cM. ffesteelde bloemnar, waaraan vaak 50— ()0 flets-arele

bloempjes vastzitten, — van verre bedriegelijk gelijkende oj)

een Ki— 18 c.\l. lange aaneenrijging vau tandjoeng bloe-

men, — gpdijt broederlijk naasr de Coelof/i/ne spceio.^a Lndl,,

met hare veel koi-ter gesteelde, doch alleenstaande en vrij groote,

lichtgele vlinderbloem, met bruin-rood ges])ikkelde lip, of te

zanien met eene andere hier voorkomende (orchidee) uit wier

kleine, vaak kogelronde, geelachtig bruin getinte schijnknollen,

fijnvertakte, grasachtige stengels uitloopen, waaraan allerliefste,

licht lila geaderde, sneeuwwitte kelken vastzitten vau de grootte

van eene theeliloem.

De stijve DeHdrohlinii sceinKhmi Lndl., met hare trossen,

dicht in één gedrongen geelgekelkte, donker paarse of licht

rosékleurige bloempjes, die niet zelden 10— 12 cM. uitschie-

ten uit de spits van de dikke , rolronde en bladerlooze

stengels; — de veerkrachtige, mildbloeiende Z>e//r/roö/Hw crNml-

iiatum Lndl., met hare sterk geurende, helaas spoedig verwel-

kende, sneeuwwitte vlindertjes aan de lange dunne stengels ;
—

de Dendrohium miitahile Lndl., met hare losse trosjes van 5 a (!

fraai gekelkte en vrij groote, licht lila gestreepte witte bloemen

aan het uiteinde der zwiepende takken, zij allen te zanien

vormen een ongemeen ensemble, boven een krans van de

Dendrobiuni sp. wier afhangende, van 60—90 cM. lange

stengelbundels versierd zijn met afwisselende lancetvormige,

saprijke bladeren en kleine, citroen-gele bloempjes van de

grootte van eene goed ontwikkelde violette de Panne.

Eene andere De))(h'oJ)/Hm-f>iOovt van losser, ongedwongener

IV. 39
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groei en met vele luchtwortels, die de drager is Aan 12 tot

15 cM. lange trossen met zéér kleine, licbt-gele bloempjes,

voldoet beter als kroou-sieraad boven eene verzameling Lyco-

podiaceae en fijn geloofde varens, waartnssclien de platgesteelde

Eria^s! met kleine, op zich zelf staande geelachtige bloempjes,

en de Apovum grande met hare licht rosé bloemen aan de

spits van den platten steel, eene gewenschte afwisseling geven.

Wel wat vreemd maar toch zeer aantrekkelijk is de stijve

Ayrostophijllum janiniciini, wier afgeplatte stengel van afwis-

selende spitse bladeren voorzien, aan den top eene groote rozet

draagt van dicht aanéén staande en daarom zelden geheel

opengaande, kleine, witte bloempjes. Forsche exemplaren van

deze Orchidee, die gemakkelijk groeit, zijn zeer decoratief, tns-

schen de lang afhangende Aeschif nonius en fijne en grovere va-

rens zooals : de elegante doch zwaarmoedige Adianfinn (/ratidice/)fi

(kwastjes chevelure), de trotsche en krM'htï^Q Pteris donididta

( pil-oe-kairaf) of de roodgetinte Adianfuw macrophtjllum.

Do kleine Cjipripedimn jaranicmn^ met haar krans van 5 al!

grondstandige, getijgerde bladeren, waarnit slechts zelden een

stengel van 30 — 85 c. meters lengte uitschiet, als drager van

een geelachtig-gi-oen getinte solitair-bloem van grilligen vorm,

groeit langzaam en is bovendien zoo teer, dat men haar slechts

kweeken kan met eenige kleine Aerides- soorten, of met de

zeldzame Eria met fluweelachtige bladeren en donzige, witte

bloemen. Om den hanger te vullen is men dns verplicht

zijn toevlucht weder te nemen tot de vorens.

Voor dat doei kan worden aanbevolen eene in het wild

UTdciende treur-varen, een P oJi/j^odiinn-soorf w\ei' neerhangende,

met tegenovergestelde, lichtgroene en smalle bladeren voor-

ziene stengels, hier eene lengte verkrijgen van 1.50, niet zelden

zelfs van 2 ]\r., in ilo verte wel iets hebbende van eene reusachtige,

groene vischgraat uit de voorwereld.

Deze vei'gelijking moge jiiinder sierlijk, ja te plat i-ealistisidi

geheeten worden, lodi /nl /ij voor den plantenliefhebber in de

binnenlanden een zeker middel lijijkini oni liedoelde varen te

onderkennen.
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OfsehooH men in deze g'i'oeioiidc plcinreii-l)(»ii(|Uetteii ook

liet Edelweis/ onzer Oroliidee("Mi, de Pha/((niu/ji<ls (/ra mi
i
flora

plaatsen kan, zoo wordt deze plaut toch gemakkelijker ge-

kweekt op ijzeren standaards, welke geheel omwonden moeten

worden, éérst nier ruw ronw van kelappa-vezels, en daarna,

ter verkrijging van meerdere dnni'zaamhcid tegen vocht, met

koorden van aren-vezels.

Wij hebben aan de standaards den vorm gegeven van

))yramidevorniige tripodes van 2 meters hoogte; van groote

zonnewijzers, waarvoor wielbanden gehrnikt knnnen worden

en van den getakten standaard.

Hen zoodanig bekleede standaard late men eenige dagen

in de rivier goed doorweeken ; en hechte dan daarop met

toetoes of liamboevezels de algemeen zoo ho'og geschatte

PhaJaenopsis grandifora, en de P. rosea (Y) met hare mede

zeer lang gesteelde , docli kleine witte bloemen met rood ge-

streept lipje, (ioed verzorgd, groeien en bloeien deze Orehi-

ileeën gemakkelijk op zulk een bloemstandaard.

Hare l)laderen bedekken de stangen dan betrekkelijk

.spoedig. Om aan den lioogen standaard een losser en bevalliger

voorkomen te scheuken, plaatse men onderaan, tegen den grooten

ring, de veerkrachtig'ë en slanke Vaiuhi simvis met hare wel-

i'iekende, lang gestoelde^ trossen paars gespikkelde, dikke

vlinderbloemen, naast de Vanda tricolor, met hare gelijkge-

vormde, maar geelbrniu getinte bloemtrossen of* de snelgroeiende,

maar zeldzaam bloeiende Roianfhera ar((rhnitrs (anggrèk ke-

toenggèng) met hare schor})ioen-bloemeu.

Deze planten omkrullen dan den drievoet en verhoogen

met hare luchtwortels liet vreemde en fantastische van het

geheel.

Aan den bovenring hauge men daarentegen de stijfbladerige

Saccolabiuni Bli(me)\ met hare krachtige, zeer lange, hangende,

dichtaanéénzittende trossen wit en lila gespikkelde bloemen,

of de Saccokdiiiiui iiiiniatinn met hare kleinere maar losse

en opstaande trossen, helder roode of donker oranjekleurige

bloempjes.
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Een volle en bloeiende standaard maakt , vooral 's avonds

in het midden van de salon of binnengalerij , een keurig en

verrassend etf'eer, vooral voor hen, die zich geene bloeiende

planten kunnen voorstellen, zonder den onmisbaar indisclieu

bloempot.

Wij hebben hangers gehad, waaraan tegelijk 39 vuurroodo

Aeschi/nanthus-h\oemQn open waren , en standaards , waaraan

men tot 55 melkwitte Plialaenojjsis-hloemen telde, naast tal-

i'ijke trossen Snccolahium. Aan twee standaards bloeiden in

de maand September ruim 80 trossen donker roode en licht

rosé Denrlrohhim xeciDtduni.

Eenige reusachtige, aan gegalvaniseerd ijzeren draden han-

gende nestvarens,' met bladeren van ruim 2 meters lengte,

vormen, zoo zij bovendien met eenige bundels Li/copo-

diaceae worden aangevuld, in den tuin ook eene weinig allo-

daagsche versiering.

Ren vreemd doch niet onaardig geziclit leveren ook de groote

ondor Waringin-boomen hangende, uitsluitend met Doidro-

hinm crnmuKdnm bezette tuinbollen.

in vollen bloei makeji zjj het ett'ect van uit den boom

vallende sneeuwballen. Voor deze bollen neme men djati-

houten-kruizen, waarom heen men ronde fuiken van 50 cM.

doorsnede laat vlechten van sterke bamboe-tali. Dat vlecht-

wei-k bedekke men dan met lappen gevloeliten kelappa-vezels,

welke daaraan met arènkoorden dienen te worden vastgenaaid.

Xn besproeiing wordt de Jknvlroblin» rrHinitiaftnH daarop

vastgemaakt.

Met eenige zorg hoinh'ii dergelijke tuinballen het toch nog

een paar jaren uit , niettegenstaande zij bij voorkeur door de

vUigge en brutale 7'>r;/r/r///r( S'/r/r//r/ of boeroeng 'mpriet worden

uitgekozen als slaaj)- en broeiplaats.

TretujfiaJrh. A'ax 1)k[,tm:x-Laèrne.



JAPANSCH E T UIN HOUW.

Reeds dikwijls is in Tcysiiiaiinia een of uiidei' over .lapnn

«gepubliceerd, en iio^- altijd kuiuicii wij van de Japannei's

leeren. Het is een volk, dat van den landhonw, tuinbouw heeft

•••eraaakt en daar wel bij vaart, /ooals bekend is, bestaat in

Japan «'een armoede in dien zin als in de meeste Europeesche

staten, waar juist om die groote armoede de sociale toestanden

zoo bedenkelijk beginnen te worden. De oorzaak van dien

idealen toestand van Japan is te zoeken in deu tuinbouw,

in de meest intensieve cultuur op kleine stukjes grond.

Het vroolijke, 0[)gewekte, verstandige en vlijtige Jaj)ansche

volk heeft voor ons reeds zooveel nieuws in zijn eilanden-

wereld, dat het onuitputtelijk schijnt, en wij steeds op nieuw

daarheen zien, of er voor ons nog iets te vinden is. Europeanen

helpen ons om de schatten der Japansche tuinen te winnen,

zij hebben tot dit doel zelfs kweekerijen in hun tweede vader-

land aangelegd
;
ja, zelfs ontwikkelde Japanners, zooals de mede-

werker aan de „Wiener lllustrirte (iarten-zeitung" de heer

8. IJoshida in Tokio, die zich geruimen tijd in Europa ophield,

doen hun best de schatten uit Japan in Europa bekend te

maken. Doch het zijn meestal de fraaie planten der bosschen

en velden, de boomeu, struiken en wilde bloemen evenals in

het bijzonder de prachtige vormen hunner tuinen, die wij

bewonderen. Van de voor een deel zeer bruikbare graansoor-

ten en van hunne groenten wordt nog zeer weinig in den

vreemde gekweekt. Zij hebben echter ongetwijfeld in den loop

der eeuwen ook op dit gebied veel goeds gepresteerd, en men
mag wel als zeker aannemen, dat een volk, dat de kunst

verstaat zulke wonderbare, prachtige vormen van zijn inheemsche

CainelUa's Lel/e's^ Irissen, Acer''s en vooral van de wereldbe-
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roemde (^Jiri/saufhcimnii's wist ri' wiiinoii on te tixocfcn, ook

op het gebied van den akkerbouw uitstekende resultaten moet

verkregen hebben.

De tuinbouw en de bloemeucultuur moeten ook in .hi])au

even als elders de gevolgen, de dochters van den landbouw

zijn. Japan is dicht bevolkt, liet bezit bijna geen industrie en

alles en allen zijn voor den landbouw aangewezen; inderdaad

hoort men dan ook interessante zaken van de .Tapansche

cultuur, waarvan wij nog steeds kuuuou leeren.

Gelijk men Aveet. zijn er in Japan twee zaaiperioden ; de

eerste en belangrijkste in het voorjaar, de tweede — voor

zoover nameljjk de groenteteelt aangaat — in den herfst, of

den z. g. nazomer. De belangrijkste zaaitijd voor graan valt

natuurlijk in Japan ook in den herfst of het begin der win-

termaanden. Doch (»igenlijk za.aieii en oogsten de menschen

in dat land ten allen tijde. Zij hebben hunne cultuurvormen

der wilde planten, die voor hun smaak en levenswijze geschikt

zijn, zoodanig aan hun wil onderworpen, dat bijv. hunne radijzen

zelfs in de droge en heete zomerlucht sappig, vol en smakelijk

blijven ; zij weten met het geringe watergehalte van de aarde

rond te komen. Zij . zaaien hun mosterd en hun snijkool

in ieder jaargetijde, en nauwelijks is het graan in bloei, of

het wordt nogmaals goed met vloeibaren mest begoten, en

tusschen de rijen worden soya-boon<'ii en andere zomerge-

wassen ge]»oot en gezaaid. De eene soort planten is nauwe-

lijks half opgekomen, of reeds vindt eene andere weder

plaats, en nooit lieeft de bodem rust. Steeds mest en nog eens

mest, dan heeft men geen rust noodig. Vlijt, overleg, ervaring

en mest zijn alles, zij zijn de drijfveeren van alle cultuur

in Japan.

De geheele land- en tuinbouw iiisr op de .schouders van

het arme volk, ieder bebouwt slechts een belachelijk klein

stukje grond, zoo ongeveer 1 a 2 are. De opbrengst hiervan

is echter niet geheel voor hem, hij heeft zeer hooge belastingen

te betalen, leder voldoet echter aan de hoogste eischen, en

toch is het land welvarend, de .lapanners zijn meesters inliet



— 599 —

zich ten nutte maken van den ^Tund. lier gelieini van den

Japansehen tuinbouw bestaat juist in het bewerken van die

kleine stukjes grond, die kan men vohloende bemesten en met

de meeste zorg bewerken, men behoeft zijne krachten niet to

verspillen op te groote terreinen. Ik geloof, dat indien unze

landbouwers uok meer de leei" roegedaan vvaicii, om niet te

veel hooi op hun vork te luunen, om niet meer groml in

cultuui' te brengen, dan herge(>n zij met hunne tinautieele

krachten goed kunnen bewerkcMi en bi^nesten, er op menr en

betere resultaten te wijzeu zoude zijn. De zaak is eenvoudig

genoeg, en ik geloot, dat ieder gaarne den Japanners gelijk zal

geven, maar het zelf in praktijk te brengen y — te spreken van

8, 4 of 500 bouws in eenige jaren in cultuur te brengen is

zoo verleidelijk. Teder is zijn eigen heer en meester, hij zoekt

zijn buurman de loef af te steken, en deze ijver brengt beide

tot het beste, tot het hoogste producr.

De Heer Sprenger, Chef der firma Damman te Teduccio bij

Napels, schrijft in de Wiener darten Zeitung een stukje over

den tuinbouw in Japan. Dit is door Sempervirens overge-

nomen, waaraan ik een en ander voor dit opstel ontleen.

In de kweekerijeu van genoemde heeren zijn verschillende

Japansche groentesoorten beproefd ; de heer Sprenger schrijft

er over als volgt: de meeste der pi. m. 100 soorten, die

in Japan ver1)ouwd worden, en wier zaden ons van bevriende,

nationaal Japansche zijde, in absoluut echte en beste kwa-

liteit werden toegezonden, stammen van in Japan of China

wildgroeiende kruiden. Buitengewoon klein is het aantal

der groentesoorten, die uit Amerika, Indië en Europa in

Japan overgebracht en daar geaclimatiseerd zijn. In het alge-

meen zijn de Japansche groentesoorten voor onze tongen

te weinig pikant en met uitzondering van Mosfev(l en Badij^i

te flauw.

De .fapanners weten ze echter op zulk eene wijze toe te

bereiden, dat zij zeer smakelijk worden. Men vindt bijna alles

terug, wat in Europa geteeld wordt, de meeste variëteiten

van minder kwaliteit; er zijn er echter ook onder, die de onze
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overtretieu, iii ieder g-eval moet lueii ia de .lapaiisclie culturen

de buiteugewone zuiverheid en de gelijkheid der planten be-

wonderen, die het resultaat zijn van ongewone vlijt en voor-

beeldelooze zorgvuldigheid. De tot de ('ruciteeren behoorendo

kool, mosterd en radijs spelen eene hoofdrol, deze soorten van

groenten duiden aan, dat de kookkunst in menig opzicht met

de Zuid-Europeesche verwant is, en dat niet alleen het klimaat

van beide hemelstreken eenige overeenkomst vertoont. Men
vindt in Japan : Kool, Radijs, Mosterd, Boonen, Erwten, ïuin-

boonen, Lagenaria, Komkommers, Augurken, Meloenen, Eier-

vruchten (tehrong). Peper, AVortelen, juist zooals in Italië en

Spanje.

Al zijn de in Japan gekweekte variëteiten van andere

soorten afkomstig dan die in Europa, (zoo wordt b.v. Sinaijsis

a/ba en S. ni<jra in Oost-Azië door S. c}(l)iensis en ^b'. cernaa

vervangen, terwijl onze Brassica o/eracea door Br. smensis

vertegenwoordigd wordt), hebben zij toch zeer veel overeenkomst»

Ook in onze bovenlanden kan nog menige plant uit Jajian

en ook uit Zuid-Europa gekweekt worden; in de benedenlan-

den behoeven wij het niet te beproeven, daar gaat het niet,

maar in de koelere bergstrekeu hebben we alle reden om te

vertrouwen, dat zij daar groeien zullen. Willen we echter kans

van slagen hebben met de cultuur van gewassen, die door de

Japanners sedert jaren gekweekt zijn, dan zullen we niet kun-

nen volstaan met de zorgelooze werkwijze, die hier dikwijls

gevolgd wordt. Onze prachtige, vruchtbare gronden en het

gunstige klimaat brengen mede, dat vele planten hier zonder

veel zorg vrij goede resultaten geven, dit maakt ons zorge-

loos. Bij planten, die gedurcMide verscheidene geslachten aan

de uitstekende cultuurmetliode der Japanners gewend zijn, kan

eene zorgelooze en onoordeelkundin'c b(Miandeling niet tot een

gewenscht resultaat leiden.

Orondbewerking, diep en dikwijls; bemesting zoowel vó(')r

het planten in den grond als gedurende den groei in vloei-

baren vorm, zonder deze, ^^oon resultaten.



— 601 —

De heer Vuyck besclirjjtt iii Seiiipei'vii'en« eenige Japanscho

groenten. Omdat ook hier te lande, waar we waarlijk ons niet

dagelijks aan het gebruik van goede groente bezondigen,

wel wat meer aan de groenteteelt gedaan mag worden, neem

ik uit bovengenoemd opstel een en ander over.

Eenige groenten moeten ongetwijfeld haar weg over Europa

of ludië naar Japan gevonden hebben en wel reeds in vroegere

eeuwen, zoo b.v. Tctrayon ia e.r/xuisa, de Nieuw-Zeelandsche

spinazie, die zelfs in Europa nog niet al te lang bekend is

en eene zeer goede zomerspinazie oplevert, wanneer de echte

ontbreekt. Deze spinazie wordt in eenigszins veranderden

Yorm en met grootere zaden in Japan geteeld.

Gaat men nu volgens de rij de voornaamste groentesoorten

na, dan vindt men dat ook daar de peulvruchten eene eerste

rol spelen, gelijk dit bij ons het geval is, want indien men

ook de soja-soorten, die van groote beteekenis zijn voor de

keuken der Japanners, uitsluit, dan blijven toch nog de soorten

van Pisuiii (erwten), PJiaseoIns (boonen) en Faba (tuinboonen)

over; daarbij komt nog een aantal zeer gewilde DoHchos-

soorten, waaraan men hier ook wel meer aandacht mocht

schenken.

Al deze peulvruchten worden in Japan niet als groene spijzen

gebruikt. De erwten, meest Pisuni marithnuni^ zijn vaak zwart

of bruin, doch men heeft ook witte variëteiten. Ook onze

gewone erwt, Fixnm safinnu, had oorspronkelijk violetkleurige

bloemen met purperen vlag, de witbloeiende waren slechts

variëteiten, en werden eerst later uit aesthetische en cilinoerische

gronden de hoofdzaak. Men kent tot heden drie vormen van

Japansche erwten, die alle middelmatig hoog klimmen en

rijk dragen, maar echter niet zoo smakelijk zijn als de onze.

Van Phaseolns bestaan verscheidene rankende vormen, maar ook

even als bij ons, dwergachtige soorten. Eene witte dwergboon

schijnt van Phaseolns hmatiis af te stammen en heeft rood met

wit gesprenkelde zaden.

Van soja bestaat er eene groote verscheidenheid en niet min-

der van Dolichos, die meest jong als groente genuttigd worden.
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Pha.'^fohi'< liiiIitifKs stamt uit China en wordt in vcrschilleudo

Yormon in Jajiau gekweekt. Van Jhi/iclnis vallen de variëteiten

van J>. Labhih erg in den smaak. Itehalvo IK iniibellatus

worden er nog andere in Jaj)an geteeld.

Van Vicia Faha zijn meerdere vormen uit Japan naar Kuropa

gezonden, zoowel grootzadige als kleine olijfkleurige : beide

zijn niet beter en niet sleiditer dan onze vormen ; zij hebben

kleine wijzigingen ondergaan, docdi zijn gevoelig geworden

niet tot hun voordeel.

De koolgroenten zijn voor de groenteminnende Japanners

van veel gewiekt. Er bestaat daarvan een groot aantal in-

teressante vormen, die allen tot Bra.^isica chtnensiii schijnen te

liehooren en niet veel van elkander verschillen. Er zijn

vormen met zeer lireede, opgeblazen bladeren, die bij eene

goede cultuui' een rensaclitigen omvang l)ereiken; vele van

deze hebben helder gi-auwe, geelachtige, zeer teere bladeren

;

andere sluiten zich eeniiifszins evenals bij ons de z. g. bind-

salade. weder andere hebl)cn smallere, grauwe, zeer constante

bladeren en witte bladnerven; een bijzonder belangrijke vorm

lieeft diep gelobde, dubbel getande bladeren. Deze groente

wordt dikwijls als spinazie of ook als salade behandeld. Zij

is meestal, ten minste volgens onzen smaak, niet zoo lekker

als onze koolsoorten. De Fefsai, zooals deze bloemkool

heet, gedijt in Italië zeer goed, het is eene uitstekende, snel-

groeiende en veel produceerende groente, die wel aanbeveling

verdient.

Nauwelijks mindci- waardeering ondervinden in Japan de

verschillende mosterdsoorten, die bij ons weinig bekend zijn.

hoewel zij eene smakelijk, zeer krachtige en bloedzuiverende

groente leveren. Men heeft schoone, zeer i;rootbladerige

soorten, die een y-rooten omvang bei'eiken. en die nauwelijks

iemand voor niosterd zoude houden, zoo jiiet de smaak der

groene deeleii het terstond verried. Hij het koken gaat na-

tuurlijk deze smaak verloi'cn. De schoonste soorten levert

S'inupsis chiiiensi.i ; ile bladeren zijn eerst bleek-geel, o])geblazen

en zeer groot, zoo groot, dat men de plant als sierplant zou



- 60:5 —

kuiiiien bezigen. L):iii kojiicii er vunneii v;iii Siimpsis crnuia^

S. I)r((f<sic(i
{ jai)Oiüc(i) en S. pcL-ineiisis.

Al (leze iiiosterdsoorten woi-deii iiict liet liei^'in van liet koele

jaargetijde uitgezaaid en (>[) r[jen a's kuol geplant; men snijdt

de toppen met de zachte liladeren zelfs dan nog, wanneer zich

reeds bloemknoppen vormen en kookt ze in water half gaar;

zoo worden ze, nadat her warei- vei'\v[jderd is, met vet of ook

met sojasaus toebereid. Hare cultuur zoude waarschijnlijk ook

hier loonend zijn, ofschoon eene oid)ekende groente altijd cenigen

tijd noodig heeft om populaii' te worden.

Eene zeer winstgevende en niet slechte groente wordt verkre-

gen van Chri/sdiifhriiudii Roxbiir<ihii^ die men voor ('Ar.

coronarhon zou kunnen houden, waaraan zij ook nauw

verwant is. Men zaait haar in den herfst en j)lukt dan in den

winter de zachte spruiten af, die als groente en salade

bereid, veelvuldig gegeten worden.

Echte spinazie-soorten vindt men er verscheidene ; vooreerst

komt in Japan voor onze Spiina-la oirracea en wel de vorm met

stekelige zeer kleine zaden. Men zaait ze evenals bij ons van

den herfst tot het voorjaar, herhaaldelijk, (redurende het

warme jaargetijde zaait men Tctfar/oiia e.rpansa, die men zooals

bekend is langen tijd kan snijden ; van Boehmerla lonyisplcn

worden de jonge spruiten ook in den vorm van spinazie ge-

geten ; ook Perilla anjiita bewijst denzelfden dienst.

Van de wortelgroenten zijn er tot nog toe weinige bekend

geworden. Lappa edidi.^, die eenigszins onze schorseneeren

vervangt, daarbij eenige mindei' goed bekende wortelsoorten

is alles, wat wij er van weten. De radijzen daarentegen

spelen er eene voorname rol, zij kweeken daarvan verscheidene

variëteiten, die stellig alle tot RaphanHs sativus en chinensis

behooren, de radijzen zijn bijna alle wit, zeer nialsch en

wat vroegtijdigheid en bladkleur betreft, die nu eens helderder

dan weer donkerder scliijnt, zeer verschillend. Hieraan sluit

zich de R<ipJiainis ran<h(ti(s of U. hiaiikid<itii>, waarvain de

vruchten genuttigd worden.

Eene soort van asperge levert Salsola asj) iroijoidei'^ eene plant
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vaii het zecstmnd ; zeer i^oede uien levert AUiKm p'stHfosinii^

ook de selierpe .1. odonitum ^^ordt <>'eiiuttig-d.

Zeer rijk ziju de C'ucurbetaeeeëii vertegenwoordigd, iu de

eerste plaats mogen de komkommers genoemd worden, die

allen tot Cucurhita nioschata beliooreu. Zij zijn eenigszins plat

en hebben schoone, groote, goudgele bloemen. Men bereidt er

brij van, terwijl ze ook gedroogd worden. De Yokohama-

komkommer. die in Europa reeds in (h'ii handel is, behoort

hiertoe. Interessant zijn de .lapanschc en ( 'hineesedie augurken,

zij zijn alle min of meer genet en in Centraal- en Oost-Azië

zeer verspreid, de z. g. kleine Jap. augurk behoort hiertoe, al

deze augurken behooren tot Ciirnmia suticls.

De Japausche meloenen zijn niet bijzonder lekker, ze zijn

klein en rond : zeer veel Avordt verbouwd Ciicimüs conomon.

Yan Lui/enaria zijn drie a vier variëteiten uit Japan naar

i'hiropa gezonden, de fraaiste is L. riiyina/e--, terwijl de kos-

mopolitische L. ciihjaris er als onrijpe vrucht eene kostelijke

groente oplevert. Men holt ze uit, vult ze op met vleesch en

stoomt ze op een zacht vuur ; zij smaken dan zuurachtig als

ooft en zijn werkelijk zeer fijn. Van Eiervnichten, Solanian

melongena en van Spaansehe peper komen verscheidene varië-

teiten voor.

Hier moet nog vermeld worden dat de groote zaadkorrels

der fraaie Nelniiibiuin sj/eciosuni, Taniteh geen geringe rol spelen

in de Japausche kenken. Men heeft gele, witte, rooskleurige

en violette of lila bloemen, deze waterplanten worden in

Japan veel gekweekt en staan in hoog aanzien.

Bovendien is er nog veel goeds in dit schoone en voorden

vriend der natuur zoo rijke en interessante land aanwezig,

het zoude ons te ver voeren dat alles hier op te sommen.

W.



EK\ SUlUXAAM.SL'il TEGENGIFT TEGEN
8LANGENBETEN.

Wiinneci- \vo nao-aan, welke beteekcnis aan de zp;u. iiilaiulsclio

geneesmiddelen toefjekend wordt, dan treft ons bet merkwaardig'

groote anntal van deze, dat tegen de beton van vergiftige

slangen aangeprezen wordt. Dat grooto aantal boezemt ons

weinig vertrouwen in, maar men durft nauwelijks zijn twijfel

uitspreken aan de waarde van een dezer middelen, uit vrees van

misscbien met een bardnokkig en „geloofwaardig" verdediger

te doen te krijgen.

Het feit, dat vele inderdaad onscbuldige slangen voor ver-

giftig gebonden worden, zal wel in niet geringe mate bijdragen

om den roem van dergelijke geneesmiddelen te verboogon,

evenals de omstandigbeid, dat men in den regel bet dier, dat de

verwonding veroorzaakte, niet beboorlijk kan waarnemen. Voor

alle zekerbeid neemt men in alle gevallen zijne toevlucbt tot

bet onfeilbaar middel, dat de een of andere aangeeft

;

was de slang nu niet vergiftig, en beeft de beet ondanks do

l)ebandeling geene kwade gevolgen, dan beeft de reputatie van

liet gebruikte geneesmiddel weer nieuwen steun gevonden.

Dergelijke toestanden als bij ons te lande treft men aan in

AVest-Indië. < >. a. is in Franscb Guyana oene soort van inenting

in gebruik, die als voorbeboodmiddel dienen moet tegen de beton

van vergiftige slangen, en aan welke men eene nimmer falende

werking toekent, die zelfs door verscbeidene generaties been

erfelijk zijn zou. Eene andere kuur, die ecliter niet als voor-

beboodmiddel wordt aangeprezen, vindt men vermeldt in Eif/oi

Haard 1S92, blz. 461. Een abonnó uit Paramaribo scbrijft

daarin

:

„ Een geval van genezing, dat ik voor een jaar of
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twintig- hiJNvuouilo, aolit ik belangrijk geuoeg om u mede te

tleelen. Destijds was ik opzichtei- O]) eene plantage, aan de

('ommewijnorivier gelegen. Op zekeren dag werd de Britscli-

Indische koelievrouw Paueliny. die })as in de kolonie was aan-

gekomen, in de rietvelden dier plantage, waar zij arbeidde,

door eene zeer giftige slang gebeten. De gevolgen bleven niet

nit en traden zelfs zoo snel op, dat, toen zij thuis werd gebracht,

hare kaken als 't ware toegeschroefd waren, haar lichaam geheel

verstijfd en zij zelve bewusteloos was. De te hulp geroepen medi-

cus, dr. S. A., constateerde tetanus ten gevolge van slangenbeet,

en verklaarde den toestand hopeloos. Men nam daarop zijne

toevlucht tot den zichzelf, „adjansa lioedoe" — d. i. voortref-

felijke tamboer — noemenden zwarten arbeider Nicolaas X.,

een man van + .")0 jaar met een potsierlijk uiterlijk, en .. .een

groot likkebroer.

Met een zeker air de d(''(Uiin neerziende op den medicus, die

de behandeling wenschte bij te wonen, onderzocht N. de ])ati("nte,

goot een mengsel van s])iritns met een paar speldeknoppeii

van. een zwart poeder tussclien de tanden door in den mond

van de lijderes en maakte aan handen en voeten eenige inker-

vingen, die met datzelfde poeder werden ingewreven. Nauwelijks

waren er 5 minuten na die bewerking verloopen, of de zieke

geraakte uit den toestand van verstijving, ging zitten en groette

met een „salani saheb"" de belangstellcMidc omstanders.

Onze zwarte Aesculaaj) verklaarde haar voor hersteld en liet

liaiir door den tolk aan het verstand brongen, dat zij nu binnen

eene maand geen zunr mocht gebrniken. Deed zij dit, dan zou

de vergiftiging iii nog hooi>'ere mate terugkeeren en geene

roilding mogelijk zijn. Die waarschuwing werd echter in den

wind geslagen; tien dagen later toch wisnl ons aangezegd, dat

l'iiui'hiiv sinaasappelen liad gegetiMi en weer bewusteloos

cii gclieel verstijfd ter iieei' hxg.

I)(' o])nieuw te iml]) geroepen Xicolaas vermengde wat van

het hetzelfde zwarte jxteder met eenige onbekende krnicTen en

uien en gaf dar mengsel de zieke in, en een even gunstig

resultaat werd vei'ki'ogen"
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Door (Ie vriendelijke tusschenkomst van de redactie van jE^. Jï.

kwam ik in het bezit van 1 20 ni,2;r. van hot in het bovenstaande

verhaal bedoelde zwarte j)0(m1(M' : de berichtoevor uit Suriname

was bereid, alles, wat liij van het tegens:ift bezat, voor een

wetens('ha|)pelijk (»nd(>rzoek af te staan.

liet poeder bleek grootendeels uit plantenkool te bestaan:

ouder het inikroskoop was de struetuui" van enkele deelen nog-

duidelijk waar te nemen.

N'erder werden er eenige kleine, vuilwitte stukjes in gevou-

deu, die calciumcarbonaat en — phosfaat bevatten, die dus

wel beenderasch kunnen zijn, hetgeen zuu overeenstemmen met

het slot van boven bedoeld stukje in E. H.:

,, Wat mij de negers verhaalden, komt daarop neer,

dat de slangen hun gif ontleenen aan zekere planten, die zij eten.

Heeft de eeue slang de andere bij een gevecht gebeten, zoodat

ze bewusteloos ligt, dan wordt zij door de overwinnaar weder

opgewekt door het toedienen van zekere bladeren. Wie nu

hor geluk heeft, zoo iets bij te wonen, die kent ookdei)iant,

ilio hot beste tegengift tegen slangeiibeet is. Deze wordr,

lucr eenige slaugonkoppeu verl}rand, en de asch van dit mengsel

voi'nit her zwarre poeder. Xaar de gelukkige moet voor ieder

geheim liouden, wat het toeval hem ontdekt heeft; vertelt hij

het, dan gaat de geneeskracht van het middel verloren!"

Eenigszius vreemd schijnt liet, dat de gelukkige, die ecu

slangengevecht als liet bedoelde bijgewoond heeft en iu kU^

gelegenheid geweosr is, do gunstige uitwerking der gebruikt(>

bladeren waar to nemen, niet deze bladeren zelf als het aange-

wezen tegengift gaat l)eschouwen, maar ze eerst verkoolt; hot

is tocli niet aan te nemen, dat ook de slangen dit doen, als

zij hare verslagen vijandinnon uit hare bewusteloosheid willen

opwekken, nog minder, dat zij er de ascli van koppen harer

natuurgenooten onder mengen. Het behoeft trouwens ^ei:\\

betoog, dat de verklaring, die de negers voor de ontdekking

van het tegengift ^&yen^ een fabel is.

Andere bestanddeelen dan de reeds genoemde werden, behalve

sporen van alkali/ouren , nier in her zwarre poeder gevonden.
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Ofsclioou ik uu geeu oogeublik twijfel aau de waarheid vau

lietgeen de berichtgever uit Suriname beweert gezien te hebben,

en hem dank breng voor de bereidwilligheid, waarmede hij

zijn eigendom beschikbaar stelde voor het onderzoek, schijnt

het mij onmogelijk toe, aan een poeder, dat slechts de gevon-

den bestanddeelen bevat, eenige waarde re hechten voor de

behandeling van hen, die lijden aan de gevolgen van slan-

genbeten.

Waarscliijulijker komt het mij voor, dat de aanvallen van

kramp en bewusteloosheid in liet besproken geval niet in ver-

band gestaan hebben met den beet eener slang of met het eten

van sinaasappelen, en evenmin de genezing met het daartoe

aangewende middel; dat de vrouw dus eenvoudig aan toeval-

len leed. die na eenigen tjjd van zelf weken. Het valt ge-

makkelijker, eene onliewezen onderstelling dan eene ongerijmd-

heid aan te nemen.

BOORSMA,



DE HEILIGE GEEST BLOEM (PERISTERIA ELATA
IIOOK) IN BLOEI IN DEN BOTANISCHEN

TUIN TE BUITENZORG.

Zoo langzamerliaud neemt de liefhebberij in Orchideeën

ook hier te lande toe, ten bewijze hiervan strekke het opstel in

deze aflevering" van Teysmannia van den heer van Delden

Laerne, die eene wijze van versiering onzer voorgalerijen

met Varens^ OrchideeëH, Lycopodwnt'ïi enz. aan do hand doet,

die alleszins aanbeveling* verdient.

liet is waar, de cultuur der Orchideeën vereischt ook hier

zorg en oplettendheid, maar bij lange na niet zooveel als in

Europa en wat meer zegt, zij is hier niet zoo kostbaar. Heeft

men er in Europa dure, warme kassen voor noodig, hier gaat

het in de open lucht of in goedkoope gemakkelijk te maken

gebouwtjes van latten of dos noods van bamboe, soms in de

schaduw van boomen.

Iemand, die eenige kennis van cultuur heeft, die hetgeen nu

en dan in dit tijdschrift over Orchideeën geschreven wordt,

met oplettendheid volgt en met zorg proeven neemt, heeft alle

kans van slagen.

Al kunnen wij niet alle soorten, die in Europa in de serre's

gekweekt worden, hier cultiveeren, waarvan de voornaamste

reden is, de moeilijkheid om de planten de rustperiode te geven,

die zij noodig hebben, daar zij iiicr in ons warme, vochtige

klimaat altijd doorgroeien, hetgeen met verzwakking eindigt,

toch zijn er vele en vooral de inheemsche soorten, die minder

bezwaren in de cultuur opleveren en hier zeer goed slagen.

Niets slechts do grootbloemige soorten zijn fraai, ook die

met kleinere bloempjes kunnen door lianr milden bloei ons oog

bekoren

.

IV. 40
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Het /ijn de vreemde en grillige vormen der Orchideeën-

bloemen die ons boeien, soms doen ze aan insecten dan weer

aan veelkleurige vlinders denken. Wij zijn bij de Orchideeën

aan de vreenidsoortigste vormen gewoon, toch wekt een vorm

als die der bloemen van Peristerkt eJata altijd de bewondering

op. Er behoort zeer weinig verbeeldingskracht toe, om in de

bloem een klein, wit duifje met gestipte vleugels te zien

zitten, van daar de naam van Heilige r/eesf bloem.

Peristeria elata is eene van Panama afkomstige, hier vrij

goed groeiende aard-Orchidee, die hier niet dikwijls bloeit, slechts

eenmaal in het jaar en dan slechts onder gunstige omstandig-

heden, daar zij nu en dan wel eens oen jaar overslaat.

Het is den liefhebbers van het schoono en vreemde in de

natuur waarschijnlijk niet onwelkom thans in de gelegenheid

te zijn, deze eigenaardige Orchidee in bloei te zien. Zij staat

nu met een forschen stengel, waaraan verscheidene bloemen

prijken, in l)loei in de afdeeling voor Orchideeën van den

Botanischen tuin te Buitenzorg.

W.



WETKNSCHAP IN DIENST DER l'RAKTUK.

Professor llugo de Vries j^'oeft op de hem eigenaardige, duidelijke

en boeiende wijze een verslag van het „Institut national agrono-

niiquo" te Parijs, eeue inrichting, die in d(. eerste plaats de belan-

gen van den landbouw ten doel heeft, maar die tevens aan de we-

tenschap vele diensten bewijst. Het opstel, dat voindcomt in her

Nederlandseh Landbouwkundig tijdschrift is zoo belangrijk, dat ik

er hier een en ander uit overneem.

Een groot deel der ruimte van genoemd institunt wordt inge-

nomen door het „Laboratoire de pathologie végétale" : het labo-

i-atorium voor de bestudeering van de plantenziekten , dit gedeelte

staat onder de directie van den beroemden Professor Ed. Prillieux.

De leerlingen, die hier gevormd worden, gaan deels in de prak-

tijk van den land- en tuinbouw, terwijl een ander deel later als

leeraar in die vakken optreedt. De studie bestaat in de kennis

der Yoornaamste plantenziekten on de kennis van de algemeene

methode van onderzoek.

Een goed ontwikkeld landbouwer moet in staat zijn de meest

gewone plantenziekten bij den eersten oogopslag te herkennen,

ieder practicns moet hiervan zooveel geleerd hebben, dat hij met

de daarover bestaande geschriften in de land- entninbouw-tijdschrif.

ten voorkomende, zich zelf weet te redden. De tijd van het per-

soneel van een laboratorium kan hiermede niet in beslaggenomen

worden, die moet bespaard blijven voor de gevallen, waarin de

practicns de wetenschappelijke hulp niet ontberen kan.

Om die kennis voor de leerlingen gemakkelijk te maken is in

de studiezaal der leerlingen eene collectie monsters van zieke plan-

tendeelen systematisch opgesteld. Deze zeer interessante verzame-

ling is in 50 kasten tentoongesteld ; in elke kast staan zes kar-

tonnen doozen met glazen voorwand, en in elke doos is een ziekte-

geval geillnstreerd. Men ziet hier een geheel exemplaar der zieke

plant, of een bebladerdon tak, of oen tros liloemou of vruchten, al
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naarmate de deeleu, die van bedoelde ziekte te lijden hebben. Ze
zijn zoo goed gedroogd en opgesteld, dat ook zonder het etiquette

de plant terstond herkend kan worden. Men vindt daarbij schets-

teekeningen van het beeld der ziekte, zooals die zich onder het

microscoop voordoet en van de veranderingen in het weefsel der zieke

plant. Het mycelium, de vruchten en de sporen van den parasiet,

of wel de larven van het verwoestende insect enz. zijn hier afge-

beeld. Xaast de zieke plant vindt men een gezond exemplaar,

zoodat het verschil dadelijk te zien is.

De studie van nog onbekende ziektegevallen is niet ieders

zaak; hiertoe zijn wetenschappelijke opleiding en wetenschappelijke

zin noodig, voorshands blijft deze studie nog in handen van enkelen,

hier in het bijzonder van den Directeur van het laboratorium en

van zijn assistenten. De talrijke ziektegevallen, wier grondige

kennis wij aan de onderzoekingen van Frillieux te danken hebben,

leeren hoeveel hier met talent en volharding tot stand gebracht is.

Eene andere afdeeling van het Institut national agronomique is

het laboratorium voor bacteriologie van den heer Duclaux. Do

rol der bacteriën in den grond, waar zij die omzettingen bewerken

die de vruchtbaarheid veroorzaken, en waar zonder haar zelfs de

mest niet geschikt zoude zijn om voor de planten als voedsel te

dienen, is algemeen bekend. Het groote gewicht, dat de bacteriëu

in de knolletjes van de wortels van verschillende tot de peulvruch-

ten behoorende gewassen hebben, waar zij de assimilatie der vrije

stikstof bewerken en dus de rechtstreeksehe vermeerdering van

het stikstofhoudend voedsel van den grond, dit duurste bestanddeel

der mest, tot stand brengen, behoeft hier geen verdere toelichting

Merkwaardig vooral is dit laboratorium als een der eerste, die

op den grondslag van Pasteur's onderzoekingen ten dienste van den

landbouw opgericht zijn. De heer Duclaux, een der meest beroemde

leerlingen van dezen grooten meester, heeft op dit gebied de banden

tusschen wetenschap en praktijk even nauw aangehaald, als Pasteur

dit op het gebied van wijn en bierberciding, van zijdowormen-

iiiltinir on van besmettelijke ziekten van het menschelijk lichaam

gedaan heeft.

Zeer belangrijk is ook het z. g. ,, Station d'essai de semences,

uiider leiding van Prof. Schribaux. Dit is een zuiver planten-

physiologisch laboratorium, waar echter alle onderzoekingen recht-

streeks in dienst der praktijk geschieden.
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In de eerste ])laats geschiedt hiei- het onderzoek der zaden ten

behoeve van koopers en verkoopers, dus van de kweekers, die het

zaaizaad in den liandel brengen en voor hen, die liet zich voor

eigen cultuur aanschaffen. Zuiverlioid van onkruid, normale grootte

en gewicht der zaden, voldoende kiemkraeht en versidüllende bij-

zondere eigenschappen zijn het doel der controle.

Een belangrijk deel van het onderzoek vormt de bepaling van

de kiemkraeht der zaden. Men verstaat hieronder het aantal korrels,

dat van elke honderd binnen een bepaald tijdsverloop kiemt. Van

sommige cultuurplanten komen alle zaden omstreeks tegelijkertijd

op, van vele andere, en van verreweg de meeste onderzochte wilde

planten komt slechts een deel na enkele dagen, terwijl van de rest

eiken volgenden dag in afnemend aantal, enkele korrels te voorschijn

komen. Een deel der zaden komt dan eerst in het volgend voor-

Jaar, andere eerst na twee of meer jaren voor den dag. De eerst

kiemende hebben natuurlijk alleen voor de praktijk waarde, alleen

in den tuinbouw, bij dure planten gebruikt men ook de later kiemende

zaden; doch wie zijn eigen zaaizaad wint, behoort steeds deze later

kiemende van het voortbrengen van zaad uit te sluiten.

In het nauwste verband met het „Station d'essai de semences"

staat de proeftuin te Join ville-le Pont, waarover ik thans het een

en ander wensch mede te deelen. Terwijl de analyse en de con-

trole der zaden geheel op het laboratorium kunnen geschieden,

vinden de proeven over de waarde van verschillende variëteiten

voor de cultuur, over de verbetering van deze door selectie en door

kruising in dezen proeftuin plaats.

Join ville-le-Pont ligt op een half uur afstands van Parijs, er is

een station van den spoorweg naar Viucennes. Eene boerderij van

het agronomische Instituut, met de noodige landerijen voor hei

onderwijs en de toepassing, ligt weinige minuten van het station

verwijderd; hier waren vroeger ook de laboratoriën en college-

zalen. In de systematische-of leertuin van het instituut worden

naast elkander de voornaamste verscheidenheden der cultuurplanten

gekweekt, ten einde aan de leerlingen de gelegenheid te geven

die door eigen aanschouwing te leeren kennen en beoordeelen.

Een grooter deel wordt ingenomen door cultuurvelden, waarin

proeven over bemesting en verschillende methoden van behande-

ling gedaan worden.

ïe midden dezer velden ligt de proeftuin van Prof. Schribaux,
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die op ^rooten afstand keubaar is aau de vierkante kooi van ijzer-

gaas, die haar geheel bedekt. Want to midden van graanvelden

zou zij anders al te zeer aau de verwoestende bezoeken van allerlei

vogels zijn blootgesteld ; de kans om op een enkelen dag de uitkomst

van geheele reeksen van proeven verloren te zien gaan zou al te

groot zijn.

Deze kooi is gemaakt van het gewoon, naiiwmazige ijzergaas en

rust op een skelet van ijzeren stangen en balken. Zij heeft eene

hoogte van 2 a 2^
., vt, en is in hot midden nog iets hooger. Op

den halven afstand tussdien het midden en de wanden heeft zij

eene reeks ijzeren pilaren, die, evenals de middelzuil, het dak steunen-

Kene ijzeren deur, met hetzelfde gaas bekleed, geeft den toegang

doch sluit de ruimte voor de vogels geheel af. Vlak bij den ingang

bevindt zich eene bergplaats voor gereedschappen, voor het zaaizaad

en voor den oogst. Binnen de kooi is een ineteorologisch aparaat,

met zelfregistreerenden regennietor.

Behalve tegen vogels is de kooi ook zooveel mogelijk beschermd

tegen ander ongedierte, met name dat op en in den grond zich

beAveegt. Verreweg de meeste van deze dringen niet dieper dan

10 a 15 C.M. onder den grond, zoodat zij door een rand van zink,

die tot op deze diepte gaat, worden tegen gehouden. Die rand

steekt even hoog boven den grond uit, en sluit onmiddellijk aan

het gaas. Daarenboven wordt de grond van tijd tot tijd door

inspuitingen met zwavelkoolstof gezuiverd. Dit geschiedt met eene

soort pomp, die met een doorboorden puntigen staaf tot op eene

diepte van nagenoeg een halven .ALeter in den grond wordt ge-

stoken. In tien hollen staaf zijn zjjdelingsche openingen ; bij het

verschuiven van den zuiger wordt de zwavelkoolstof door deze in

den groml gespoten. Ken tien tot twintig inspuitingen op een vier-

kanten Meter zijn voldoende. Men gebruikt 56 cc zw^avel koolstof

per halven vierkanten Meter of 1800 kilo per hectare.

De toestel (pal injectenr (rastine) is dezelfde, die tegenwoordig

in het groot ter bestrijding van de druiHuis gebruikt wordt. Eene

behandeling van den grond, kort voor het zaaien, zuivert deze van

de talrijke larven en is voor de planten geheel onschadelijk.

De cultuurproeven worden uitgevoerd in houten kisten, die in

twintig rijen elk van 44 kisten geplaatst zijn. Elke kist heeft de

oppervlakte van een halven vierkanten Meter (71 - 71 cM.) en

eene diepte van 50 cM. Zij worden gevuld of met den gewonen
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grond van Joiuville, of inet groadsoofton, die van elders «ij n aan-

gevoerd. Eindelijk wordt in elke kist eeue afgemeten hoeveelheid

eener bepaalde mestsoort gebracht, tenzij de proef oischt, dat de

grond onbemest blijve.

Tusschen de rijen met kisten zjjii In-oedo paden, zoodat men elke

cultunr gemakkelijk bostndeeren kan. Waar geen gevaar voor

kruising bestaat, worden de te vergelijken proeven onmiddellijk

naast elkander genomen.

Nadat de aarde in de kisten omgewerkt, bemest, en op de ver-

melde wijze ontsmet is, wordt zij gelijk geharkt, üp de kist komt

een plankje te liggen, dat juist daarin past en de aarde geheel

bedekt. Aan de onderzijde van deze vierkante plauk zijn op de

plaatsen waar later de planten zullen moeten staan, dus op rijen

eu op gelijke afstanden, kleine houten blokjes met schuin toelou-

pende zijden gespijkerd, ter grootte van enkele quadraat centimeters.

Xu wordt de plank, met oen zwaar stampblok zoo vast mogelijk

aangestampt. Is dit afgeloopen, dan tilt men haar op, en in den

vastgedrukten grond vindt men nu het afgietsel van hare onderzijde.

Elk blokje heeft een ondiep kuiltje met platten bodem gemaakt.

In elk kuiltje legt men drie graankorrels, bij slecht kiemende

gewassen eenige korrels meer, om na het opkomen de zwakste weg

te nemen en op elke plaats slechts ééne plant te laten staan. Zoo-

doende is het aantal individuen in vergelijkende proeven zoo vol-

komen het zelfde, als men slechts wenschen kan.

Zijn de korrels gelegd, dan worden ze met een dun laagje aarde,

dat de kuiltjes vult, bedekt, weer aangestampt en daarna door eene

zware rol (van 20 cM. diameter) aangedrukt. Het aandrukken

houdt den grond vochtig en bevordert daardoor het gelijkmatig

kiemen ook in droge tijden.

In elke kist zijn de raudplanteu, én om de meerdere lucht, én

om de nabijheid van den planken wand bij de wortels, onder andere

omstandigheden geplaatst dan de middelste planten. Deze rand

rekent dan ook later niet mede l)ij de beoordeeling van het resul-

taat maar wordt, één of twee dagen voor den oogst, weggenomen.

Telken jure wordt een plattegrond van dezen proeftuin gedrukt,

waarop de verdeeling der kisten, de aard van den gebruikten grond

eu van de mest, de gezaaide soorten en variëteiten, en in groote

trekken het doel der proeven vermeld staan. Vele proeven geven

uit den aard der zaak eerst eene uitkomst, als de oogst in cijfers
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opgemaakt is : vau andere ziet men de beteekenis reeds bij een

bezoek aan den tuin. Een belangrijk onderdeel vormen de proeven

OYcr nieuwe meststoöen, nieuwe middelen ter bestrijding van ziekten

enz., waarvan er, helaas, vele bljjken geheel of nagenoeg geheel

de beloofde werking te missen. Doch door eene spoedige publicatie

van deze uitkomsten kunnen aan de praktijk groote sommen wor-

den bespaard : ook bespeurt men, dat deze maatregel reeds preventief,

ik bedoel afschrikkend, begint te werken, daar de kans van slagen

voor kwakzalversraiddelen door ileze offioiëele controle natuurlijk

zeer verkleind wordt.

Eigenaardige resultaten heeft men verkregen niet de proeven

over den invloed van het klimaat. De onderzoekingen van Duclaux

hebben geleerd, dat voor eieren van zijdewormen eene strenge

winterkoude aan de latere ontwikkeling bevorderlijk is. Vele

kweekerijeu van zijde wurmen zenden daarom hare eieren "s

winters naar koude bergstreken, om daar eenige weken of maanden

te vertoeven. Ook plantenzaden ondervinden zulk eene werking;

boekweit en spurrie werden erdoor acht dagen in haar bloeitijd

vervroegd, terwijl tarwe en mai.s eveneens eene snellere ontwikkeling

toonden, dan de contróle-oultu\ir met niet afgekoelde zaden. Ook

eene cultuur van een of meer jaren in eene koudere oi eene warmere

hichtstreek heeft invloed op het tijdstip van den bloei, en dus

op den duur van de geheele levensperiode van het zaaien tot den

oogst.

Merkwaardig zijn uok de proeven met het koken van zaden.

Van 0)iohnjclm coronaria, enkele andere cultuurplanten en vele wilde

soorten verdragen de zaden een verblijf van één of twee uren in

kokend water zonder te sterven. Deze bewerking is integemleel

aan hunne outkieming bevorderlijk. De kiem blijft daarbij geheel

droog, en dit is natuurlijk de voorwaarde voor haar voortleven bij

die hitte. Maar de harde huid wordt aangetast en opgeweekt en

vele zaden, die anders een jaar of nog langer in den grond zouden

blijven liggen zonder te kiemen, kiemen na die bewerking binnen

enkele weken. Bij moeiljjk kiemende zaden is het de moeite waard

te beproeven, of deze methode ook van toepassing kan zijn. Zaden,

die in water inwendig bevochtigd worden, moet men natuurlijk aan

deze proef niet onderwerpen.

Zuivere wetenschap en zuivere praktijk grenzen niet zoo dicht

aan elkander, de langzame overgang dezer beide factoren is een
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zaak van groot gewicht; het overgangsgebied moet met bijzondere

zorg bewerkt worden, zal do wetenschap werkelijk aan de praktijk

diensten kunnen bewijzen. Kn in dit voorzichtig en doelmatig be-

werken van het ovorgangsgeltied ligt voor een groot deel de bo-

teekenis van het „Institut national agronomi(|ue". w.

(Landbomvkundif/ Tijdsch riff.,)

N». 4 — 1893.

KLIMPLANTEN IN DE TROPEN.

In de ons omgevende natuur is zooveel opmerkelijks waar te

nemeu, en vooral in de tropen is er zooveel te zien, dut iemand,

die maar eenigszins in de natuur belang stelt en gewoon is goed

oj) te merken, gedurig iets nieuws ziet. Behalve de zeer talrijke

epiphyten, die zich meestal bij geheele koloniën op de boomen

vestigen, zijn het de klimmers, de lianen, meer speciaal de overblij-

vende met houtige stengels, die karakteristiek zijn voor een tro-

pisch w^oud. Even als do reeds genoemde epiphyten hebben de

meeste lianen voor hare krachtige ontwikkeling een warm en

vochtig klimaat noodig, zij kunnen daarvan in ons eilandenrijk

;i discrétion genieten. Er zijn meer landen, waar het klimaat

warm en vochtig is, en die bijgevolg ook rijk aan allerhande lianen

zijn. In dit geval verkeert ook Brazilië ; nu heeft de heer H,

Schenck een werk geschreven over deze planten onder den titel

,,Beitrage zur Biologie und Anatomie der Lianen besonders in

Brasilien einheimische Arten". Daar voor ons het Biologische

het meest interessante is, meen ik daaruit een en ander onder de

oogen mijner lezers te moeten brengen, daar het voor hen, die er

lust in hebben, aanleiding kan geven om vergelijkingen te maken

met de hier groeiende lianen.

In de Europeesche bosschen treft men weinig houtachtige klim-

mers aan, toch vindt men er de hoofdtypen; zoo is de gewone

klimop, Hedera, een voorbeeld van een klimmer, die zich door

middel van hare wortels aau de omringende voorwerpen vasthecht

en zoodoende naar boven komt ; Lonicera Fereclymenum is een

voorbeeld van eene plant, die zich eenvoudig naar boven slingert en

Clematis i:italha bereikt haar doel door z.g. bladsleelranken.
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Verreweg de meeste liaueu zijn gemakkelijk te herkennen, er

zijn echter zooals overal in de natuur overgangen, zoowel van

struiken als van cpiphyten tot de klimmers. Er zijn er, die nog

op zulk een lagen trap van ontwikkeling staan, dat zij eerder

aan heesters met overhangende takken dan aan klimmers doen

denken; weer andere, zooals sommige Aroided'n, wortelen wel in

den bodem, doch bevestigen den opwaarts groeienden stengel met

adventief' wortels stevig aan den steunboom, terwijl langzamerhand

de stengel van onderen afsterft, zoodat de plant niet meer in den

grond bevestigd is; hier valt dus duidelijk oen overgang tot do

epiphyten waar te nemen. In ruimen zin genomen zouden als

lianen beschouwd moeten worden, alle planten die op eene of andere

wijze klimmen. Er is hier echter slechts sprake van die klimmers,

welke in den bodem wortelen, z.g. autotrophe klimplanten.

De lianen kunnen volgens Sclienck tot vier groepen gerekend

worden, naar de wijze waarop zij klimmen on naar de organen, die,

zij hiervoor gebruiken; deze groepen zijn natuurlijk niet streng

van elkander gescheiden maiir door verschillende overgangen met

elkander verbonden.

De volkomenste liaueu zijn ongetwijfel die met lange, dunne,

gevoelige, beweegbare ranken, zooals men ze bij de Cuciirhitaceeëti,

komkommerachtige planten en bij de l'itssihlocmen ziet, de laatste,

die hier nog al voor de bedekking van minder gewenschte uit-

zichten of voor andere doeleinden gebruikt worden, geven een fraai

voorbeeld van het gemak, waarmede zij overal tegen op groeien.

Dergelijke gewassen rekent hij tot de eerste groep, het zijn dus

planten, hetzjj kruidachtig, hetzij houtig, die g<!voelige, beweegbare

organen bezitten, gewoonlijk ranken genoemd, die bij aanraking

van het een of andere stcunsel zich daaraan vasthechten.

Onder deze groep vindt men weer allerlei verscheideuheden: zoo

zijn er, die zich aan een of ander deel van het blad vasthechten,

zonder dat dit orgaan veel vervormd is, 1). v. met den bladsteel enz.

P^en zeer groot aantal lianen is voorzien van korte, haakvormige

organen, die zoodra zij zich vastgehecht hebben, sterk verdikken.

De tweede groe}) nemen de planten in, die zich mot hare stengels

eenvoudig om den steunboom slingeren, deze bezitten geen speciale

organen om te klimmen of zich vast te hechten, hiertoe bohooreu

o. a. de meeste klimmende varens.

De derde groep bestaat uit de zoogenoeinde wortelkliramers, die
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zioh met hare wortels op lioomeu, niwron enz. hechten en zoo-

doende luiar boven komen.

Tot de vierde groep rekent de schrijver ui de phinten, die niet

tot eene der vorige groepen bohooren ; sommige hiervan werken zich

inet lange, opwaarts groeiende loten tusschcn de krninen der steun-

booraen om zicli daar door zijw^aarts groeiende takken vast te hon-

den ; ook liecditen ze zich soms door middel van dorens of stekels

aan de haar omringende voorwerpen. Een aanzienlijk aantal klin\-

meude heesters in de tropen behoort tot deze groep, het zijn dik-

wijls planten, die nog doende zijn zich tot lianen te ontwikkelen.

Het zijn planten, die indien zij buiten het bosch op open plekken,

waar zij van alle kanten volop licht hebben, gephuit worden, weer

in den gewonen struikvorm groeien. Den hoogst ontwikkelden vorm

onder deze groep nemen de klimmende palmen, de rottans in

;

enkele soorten hiervan beginnen reeds klimorganen te vormen in

de sterk verlengde bladstelen, die geen blaadjes dragen maar voor-

zien zijn van een groot aantal als weerhaken staande dorens, waar-

mede zij zich krachtig knnnen vasthechten.

In de bosschen van Brazilië leveren, Mmispermareeën, Mcdpighkt-

ceeën, Sapindaceeën^ Legicminozm en Bignoniaceeën het leeuwen-

aandeel der lianen. In de donkere schaduw binnen in het bosch

komen vooral Diosroreeën er Ciiciirhifaceeën voor. Plebben de eerst-

genoemde dikwijls vrij dikke stengels en prachtige bloemen, die

meestal weinig in liet oog vallen, omdat zij zich hoog boven in de

krninen der boomeu ontplooien, de laatste hebben veelal kleine,

geelgroene, onaanzienlijke bloempjes en kruidachtige stengels.

Naar de wijze van klimmen regelt zich de vorm der planten,

zoo leggen zich de w'ortelklimmers meestal dicht tegen de stammen

of tegen de muren, waaraan zij zich hechten ; hoewel in mindere

mate, kan hetzelfde gezegd worden van eenige met haakranken

voorziene Bignoniaceeën^ ook sommige Dcdbergia's, die zich met

dorens aan de boomen hechten, groeien er dicht tegen aan. De

windende planten slingeren zich dikwijls tegen de van de boomen
afhangende luchtwortels der Ariodeeën naar boven. Eene vreemde

vertooning is het, wanneer een lianensteugel in schuine richting

zich tot in den top van hooge boomen verheft, zouder eenigen

steun of eenig zichtbaar middel om in die kruin te komen ; de

verklaring is te zoeken in het feit, dat de boomen, die hem eertijds

tot steun dienden, langzamerhand gestorven en verdwenen zijn.
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Het nut van tle klimmende levenswijze voor de planten ligt

voor de hand; in dichte bosschen hebben zij in den strijd om hel

bestaan, in den strijd om spoedig van het licht te genieten, dat

voor het leven der planten zoo noodig is, dit voor, dat zij met

weinig materiaal spoedig de toppen der boomen kunnen bereiken.

De stengels, die kort na de kieming ontstaan, groeien met groote

snelheid naar boven, zij zijn dikwijls meters lang zonder zich te

vertakken; aan deze in de lengte groeiende stengels zijn gewoonlijk

de organen, voor het klimmen of vasthechten sterk ontwikkeld,

terwijl de bladoutwikkeling aan deze stengels dikwijls van onder-

geschikt belang is. Eeue krachtige vertakking en bladvorraing

ontstaat eerst als de planten boven, tot in de toppen der boomen

gekomen zijnde, het volle licht genieten; dikwijls is er een duidelijk

verschil te bespeuren tussehen de takken, die dienen om te klimmen

en de takken, die de gewone functies vervullen. Evenzoo is het

met het ontwikkelen van bloemen en vruchten, ook dit heeft ge-

woonlijk eerst plaats, als de planten zich in de boomkruin vertakt

hebben. «'.

{Botanische Jo/i rh iicher

fi'ir Systematilc, Pfianzcnyeschlchte

i'ind Pfanzengeo^raphie, V. Heft 1898.)

DH ORCHIDEEËNVERZAMELIXG VAN CHAMBERL.\1N.

^^og altijd neemt de Orchideeën-liefhebberij toe: in onderstaand

tijdschrift komen eenige korte mededeelingen voor over de ver-

zameling van den bekenden Engelschen staatsman Chamberlain,

waarmede hij 1(> jaren geleden begon. In den omtrek van Bir-

mingham liet hij eeue villa bouwen met een aantal voor Orchideeën

ingerichte serres; daarin kweekt hij nu ruim öOOO Orchideeën van

alle soorten en uit alle doelen dei' woi-eld atkomstig. Voortdurend

wordt dit aantal vergroot, en zjj vullen tiu reeds dertien van de

achttien bi'oeikassen, die in het verblijf van den staatsman-botanist

zijn opgesteld.

Mei en Juui zijn de maanden, waarin in Europa de meeste Orchi-

deeën bloeien, en het gezicht, dat deze planten gedurende dien tijd

van het jaar op het buitenverblijf van den heer Chamberlain op-
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levereu, moet alle heschrijving to l)oveu gaan. Ook gedurende

andere maanden van liet jaar zal de liefhebber van natuurschoon

niet onvoldaan Imiswaarts keereu, want hot is de trots van den

Orchideeën-kweeker, om het gansche jaar door een tlink aantal

planten in bloei te hebben. Met Kerstmis, den feestdag bij voor-

keur van de Engelschen, treft men er altijd eene uitgezochte ver-

zameling in vollen bloei aan, en niettegenstaande de zwaarste vorst

en de donkerste mist, vertoonen de Orchideeën hare liefelijke

bloemen.

Hij heeft olk ex-emjilaar in een lijvig boektleel ingeschreven, want

bij iedere plant is niet alleen een etiket met den naam, maar ook

met. een nommer 5 onder het bepaalde nommer komt eene beschrijving-

der plant voor ; de koopsom die er voor betaald is, den naam van

den verkooper, de plaats van herkomst en alle andere bijzonder-

heden. Elk oogenblik, wanneer zijne drukke bezigheden het hem
veroorloven, spoedt de heer Chamberlain zich naar zijn buitenver-

blijf om den leegen tijd te midden van zijne Orchideeën door te

brengen. De aandacht, die de staatsman aan zijne planten wijdt,

moet zoo nauwkeurig zijn, dat bij zijne tuinlieden de overtuiging-

bestaat, dat hun meester iedere plant nauwkeurig kent. Uovendien

treft men onder zijne boekverzameling alle werken, handelende over

Orchideeën aan, en er bestaat geen twijfel, of de Orchideeën heb-

ben bij hem eene groote waarde, niet slechts op het schoonheids-

gebied maar ook op het gebied der wetenschap.

Onder meer, zal u de heer Chamberlain een onbeduidend plantje

toonèn, dat een leek zoude wegwerpen; ditzelfde plantje werd

onlangs op eene auctie te Londen gekocht voor /' 650.— Het is

zelfs in haar eigen land, Guatamala zeer zeldzaam, het is Catflci/a

<ruatenmlense, waarschijnlijk het eenige exemplaar in Europa. Van
eene Sohralia-Hoort bezit hij ook een uniek exemplaar.

Tijdens de zittingen van het Parlement kan men den heer Cham-

berlain eiken dag met een hem van zijn buitenverblijf gezonden

Orchidee in het knoopsgat, in het Lagerhuis zien verschijnen en

aan de groene tafel zitting nemen.

{Df Veldpont, N". 7.3 — 1893). w.
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SLECHTE RESULTATEN YERKREGEX BIJ DE INFECTIE
MET BOTRIJTIS TENELLA.

In het Zeirschrift für Ptiauzenkranklioiten, IIIB'^, Heft 3. Yiudt men

een bericht van Dr. Dufour over de resultaten verkregen met de in-

fectie vau Botrijtis Tenella. Zooals bekend, werd ongeveer 2 jaar

geleden met grooten ophef deze Botrytis aangeprezen als bestrij-

dingsmiddel der engerlingen. Nu eenigen tijd verloopen is, en

men beter over de resultaten kan oordeelen, blijkt het succes al

zeer gering te ziju. Bij proeven in het laboratorium genomen

was het gemakkellijk de infectie over te brengen op andere nog

gezonde larven ; de epidemische verspreiding der infectie in de vrije

natuur liet echter de verwachting verre achter zich. Zoowel door

landbouw-proefstations als door particulieren werden proeven ge-

nomen, waarbij echter steeds het gewenschte resultaat uitbleef.

Ook de proeven door Prof. Dr. Frank genomen en medegedeeld

in de Deutsche-laudwirtsch Presse 1892 gaven hetzelfde negatieve

resultaat. Wel worden sommige engerlingen aangetast, maar het

meerendeel of niet, of eerst na eenige maanden ; naar het schijnt

is voor een epidemisch optreden dezer schimmelinfectie eene prae-

dispositie der insecten noodig, die zich slechts onder zeer ongun-

stige omstandigheden (slecht voedsel, ongunstig weder etc.) voordoet.

OVER DE ROL YAX MICROORGANISMEN BIJ DE VOEDING
VAN INSECTENETENDE PLANTEN.

Hoewel reeds door meerdere geleerden Darwins meening, dat de

oplossing van eiwitachtige stoffen op de bladeren van insecten- of

vleeschetende planten, op de aanwezigheid van pepsine berust, in

twijfel getrokken is, had men tot nog toe geen zekerheid. Door

do onderzoekingen van N. Tischutkin, schijnt Darwins opvatting

nu voldoende Aveerlegd te zijn.

Talrijke proeven hebben geleerd, dat de verandering der eiwit-

stoffen (insecten, eiwit, gelatine, enz.) in het door do bladeren

afgezonderde vocht geschiedt door microörganismen, voonuimelijk

bacteriën. AV'ordt er een stukje eiwit op een blad, b.v. van hot

vliegen vangertje of zojinodanw (Drosera) gebracht, dan beginnen
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(ie klieren meer voclit af' te scheiden : dit vocht nu is zeer geschikt

voor het leven der bacteriën, die er voornamelijk door lucht in-

komen. De oplossing van het op het blad aanwezige eiwit begint

ook niet gelijktijdig met de afscheiding van vocht, maar eerst dan,

wanneer de bacteriën zich in voldoende hoeveelheid ontwikkeld

hebben. Het door deze organismen in opgelosten toestand gebrachte

eiwit wordt vervolgens door de plant opgenomen.

Deze uitkomsten worden bevestigd dooi' de feiten, dat iu het

vóór meer dan 24 uren door de bladereu afgescheiden vocht

steeds bacteriën voorkomen; dat dit vocht, wanneer er geen bac-

teriën in aanwezig zijn, '^een eiwitoplossende eigenschappen heeft,

doch deze verkrijgt, zoodra er bacteriën aan toegevoegd worden,

en dat de uit het vocht afkomstige bacteriën in eene andere midden-

stof overgebracht, eveneens eiwit kimnon omzetten.

{Botanische Zeifirnr/, No. 14, 1893). s.

AAX WELKE VEREISCHTEN MOET EENE GOEDE
BOUTLLTE BORDELAISE VOLDOEX.

De Scient. Comittee der Roy. Hortic. Society heeft zich tot

taak gesteld om de oorzaken na te gaan van het dikwerf mislukken

der proeven, met de Bouillie Bordelaise genomen. In het rapport

vindt men enkele wenken, welke wellicht ook dienstig kunnen zijn

voor hen, die alhier bovengenoemd mengsel toepassen bij de be-

strijding van plantenziekten. Het komt toch ook hier dikwerf

voor, dat de resultaten zoo goed als geen zijn, wat dikwerf, zoo

niet altijd te wijten is aan de gebrekkige samenstelling. Eene eerste

voorwaarde moet zijn, dat het kopervitriool geheel is omgezet, een

overmaat van kalk kan niet schaden en slechts het vastkleven van

het mengsel aan de bladeren bevorderen. Het best stelt men het

mengsel sameu door 3 a 4 kilo kopersulfaat in 10 liter warm
water op te lossen, in eene houten kuip, evenzoo 3 a 4 kilo kalk

met 20 liter water te mengen, en daarop deze beide mengsels in een

groot vat met nog 70 liter water goed omteroereu, De vloeistof,

nadat deze geklaard is, mag met ammoniak geen koperreactie meer

geven, een blank stuk ijzer mag na 5 minuten in de heldere vloei-

stof gedoopt te zijn geweest, geen aanslag van koper meer ver-

toonen, terwijl eene heldere vloeistoflaag van 2 a 3 duim geen
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blauwe kleur meer mag vertoonen. De commissie wijst er yerder

op, dat het zaak is na te gaan, of de koperzouten wellicht een

schadelijken invloed uitoefenen op de nitrifioeerende organismen,

die zich in den bodem bevinden.

{Gard. Chron. XII, p. 21 etc.) hh.

DRAKENBLOED.

FU'ickiyer deelt in een beknopt doch zeer belangrijk artikel een

en ander mede, wat in de literatuur omtrent de afkomst van

„drakenbloed"" bekend is. Daaruit blijkt, dat er .3 soorten vermeld

worden, n. 1. van een Cakumis, vau eene Dracaena en van eeue

Fterocarpiis soort: doch van welke species die drakenbloed-soorten

afkomstig zijn is nog slechts zeer onvolledig bekend. Inzonderheid

geldt dit het drakenbloed van Ptprocarpiix. Als moederplant daar-

voor worden o. a. genoemd P. .Uarsiipunn, Ro.rb., P. Draro, Linné

(Ilaijne) en F. suberosus, De.

Na eene uitvoerige literatuur-opgave resumeert Fliickiger zijne

meening als volgt

:

Wij mogen aannemen, dat het /.. g. drakenbloed tot de klasse

der Kino's behoort, welke het uitzweetingsproduct zijn van zeer

verschillende plantensoorten; zooals o. a. Eucalijpfus en Ftero-

carpiis-soorten. In hoeverre deze Kino-(drakenbloed) soorten

chemisch al of niet verschillen moet nog door verder onderzoek

uitgemaakt worden.

De Kino (drakenbloed) van F. Maj'siipiKin, F.rh uit Voor-Tiidiö

wordt tegenwoordig in Europa weinig gebruikt.

(Fhann. Journ. /.'.

1S93. N« 120(;. p. 108).

EEN DUIZENDJARIGE ROZESTRUIK.

Tegen den Dom te Hildesheim groeit een rozestruik, dien de

sage den hoogen ouderdom van duizend jaren toeschrijft ; deze plant

wordt door die oudo verhalen in verband gebracht met de stichting

van het Bisdom Hildesheim. Zooals het in onzen critischen tijd meei-

gaat, wordt de Inoftijd van duizend jaren, aan de roos toegeschreven,
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)iaar het rjjk der labelen verwezen, tocJi kau op g'eHeliiecikundige

gronden bewezen worden, dat genoemde roos ruim drielionderd jaren

oud is, ook oen hooge leeftijd voor eene roos.

Nu komen de natuur-onderzoekers echter met de vraag: is het

nog wel dezelfde roos, die daai' voor driehonderd jaar geplant

werd. Deze vraag kau slechls gedeeltelijk beantwoord worden:

er zjjn nu drie groote takken. *>{' laat ik ze lictver stammen noemen,

waarvan de oudste van 1 S(>;5 dateert. In den loop dor tijden hebben

die uitloopers (stammen) elkander opgevolgd, ieder dezer staramen

hooft een gemiddelden levensduur van veertig jaren, er zijn er dus

al heel wat geweest. De kwestie is nu, of eene zich op genoemde

wijze altijd verjongende plant, waarvan de uitloopers weer op nieuw

wortels maken — en die daarom als afzonderlijke individuen be-

schouwd kunnen worden nog wel dezelfde plant is, als die voor

driehonderd jaren geplant werd.

De soort is de algemeen in Midden- en Noord-Duitschland en ook

in ons land, het is de in 't wild groeiende hondsroos, /?o.sa canina,

ilie kleine, onaanzienlijke bloempjes geeft.

{(iiirleuponi. Heft Ifi-I89y). ir.

TINOSPORA CORDIFOLIA, ALS GENEESKRAOIITK^K
PLANT BIJ DE IXDLËRS.

De Hindoe natuurkundige Agastyar heeft in zijn gedicht van

tien duizend verzen de verdienste bezongen van de hier ook wel

bekende Tino.'^ijora eordifoUa, Bertawali. De plant behoort tot de

familie der Menispermaceeën, eene familie aan wier representan-

ten hier door den inlander ook geneeskrachtige eigenschappen toe-

geschreven worden. Zij bevatten bittere en verdoovende beginselen

zooals columbine, pictrotoxine, meuispermine enz., die vooral in de

wortels en de Truchtjes aangetroffen worden. Voedingsstoffen levert

deze plantenfamilie niet op, wel vergiften en geneesmiddelen. Zoo

levert Anuitiirta Coccidus, de cocculi Indicl of piscatorii, een ver-

gift, waarmede men in Engeland het bier bedwelmend maakt ; ook

als vischvergift wordt het gebruikt. Tofhl hidji of T. fopnl is

de .Maleisehe naam.

Een ander Indisch natuurkundige, Bangare, beschrijft, alles weer

in verzen, en wel liefst 7000 stuks, een aantal planten, aan wiei-

lY. 41
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hoofd geuoeinde TtJiospora conUfoUa staat. Met deze planten kuu-

nen de -tJ-48 zietten, waaraan het menschdom lijdt, genezen wor-

den, en al de latere inlandsche schrijvers over dit onderwerp beves-

tigen het. Zelfs de Cholera legt het af tegen de geneeskrachtige

werking van het wortelsap dezer Tinospora. Om dit doel te

bereiken neemt men een wortel der plant, deze wortel moet naar

het noorden groeien, dat zijn altijd de beste, deze wordt tusschen

twee steenen fijngewreven, men doet daarbij sap van Acalijpliu

indica; indien men de laatste plant niet bezit, gaat het ook wel

met Leiicas aspcra. De maximum gift is 1 gr. en de minimum '/^ ?*"

Filet zegt: ,,van eene nauwverwante plant, Tinospora crispa, Adi-

uuli, wordt wel met succes gebruikt bij tusschenpoozende koortsen,

voorzichtigheid is echter bij het gebruik aan te raden, daar het

licht brakiug verwekt en over het algemeen de planten, die tot de

Menespermaceeëu behooren, vergiftige eigenschappen hebben".

(Le Monde des l'lanfes, Xo. 23 — 1893). w.

VERDELGING VAN RATTEN.

De ratten en muizen kunnen in onze kweekerijen dikwijls heel

wat schade veroorzaken. Onder de vele middelen, die aangewend

worden om deze schadelijke indringers te verjagen of te vernietigen,

is het onderstaande een der beste. Men plaatse op een punt, waar

zij gewoonlijk komen, twee bakjes, in het eene doet men gips en

suiker door elkaar en in het andere gewoon water; indien zij van

het eerste eten, krijgen zij dadelijk dorst en juist door hieraan toe

te geven, dooi- na het geljruik van gips te drinken, zijn zij spoe-

dig dood.

(De Veldpost, No. 73— 1893) u>.

KENE NIEUWE MACHINE TER BEREIDING
VAN VEZELSTOFFEN.

Van de xeh', Ijestaandc werktuigen, die dienen om vezelstoften

uit plantendeelen te bereiden, is er geen, dat aan de eischen voldoet

van : 1 e een goed product, 2o eene groote hoeveelheid product met een

minimum van verlies te leveren. Onder de oudste machines behoort
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de Gratte eii dn Kaspudor. liet product van geen van beide is

fraai, hij beirio wordt veel g-rondstof verspild, en zij werken zoo

langzaam, dat alleen daar, wair de werkkrachten goedkoop zijn, en

het materiaal in overvloed aanwezig is, zij kunnen gebruikt worden.

De Gratte iieeft daarbij nog het nadeel, dat de bladeren gedurende

het reinigingsproces met de hand moeten vast geliouden worden,

wat niet zonder gevaar is voor den werkman — en dat slechts 2 of 3

bladeren tegelijk kunnen bewerkt worden.

De machines van jongeren datum zooals de „Doath" en de Bar-

radough leveren een beter product, maar de gemiddelde opbrengst

per dag is gering.

Nu onlangs is door J. .1. Weicher, IU8, Libertystreet, New-York,

een werktuig uitgevonden, dat naar het schijnt groote voordeel en

bezit zooals: automatische voeding, een goed product, weinig verlies

en groote opbrengst.

De machine bestaat uit een trommel met slagers en eene voedings-

tafel, aangebracht in een ijzeren raam van 14,5 Eng. voet lengte

bij 2^2 Eng. voet breedte.

De trommel is van ijzer; de daaraan bevestigde slagers echter

bestaan daar, waar zij met het sap der bladeren in aanraking komen,

uit een mengsel van koper, aluminium en ijzer. De voedingstafel

is een band zonder einde, bestaande uit platte stukkeu ijzer, die

op twee kettingen bevestigil zijn. Op die ijzeren platen zijn klampjes

aangebracht, die de bladeren in positie houden. Evenals dit bij de

,, Gratte" en de Raspador het geval is, worden ook bij deze machine

de bladeren in de lengte ter schoonmakiug aan den trommel aan-

geboden. Slechts dat deel der bladeren, dat naar den trommel is

toegekeerd, wordt schoougemaakt. De werkman, die de machine

bedient, moet dus de bladoren omkeeren, waartoe hij het oogenblik

afwacht, waarop het bla 1, na aan eene zijde te zijn schoongemaakt,

met den „band'' waarop het bevestigd is, ronddraaiende weder bij

hem terug komt. Vier a vijf bladeren kunnen te gelijk bewerkt

worden, en bladereu van iedere lengte tot ongeveer S voet kunnen

op den „baud" worden bevestigd.

Door een stel liefboomeu kan de afstand van de voedingstafel

tot den trommel worden aangepast aan de dikto van het blad.

De snelheid waarmee gewerkt kan worden hangt af van de vlug-

heid en de bekwaamheid van den werkman.

De bediening geschiedt door 1 man en twee jongens. De mau
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eu ééu joügeii zorgen voor het „voeden" van de machine en voor

het orakeeren van de bladeren, terwijl de tweede jongen de gerei-

nigde vezel uit de machine neemt en te drogen hangt.

Heeft men <le lieschikking over veel water, dan kunnen de bladeren

gedurende de bewerking ook gewasschen worden.

Voor het in beweging brengen der machine is 10 paarden-

kracht noodig. Het aantal omwentelingen van trommel en band

kan öOO per minuiit bedragen.

De oppervlakte, die de machine beslaat met uitgetrokken voe-

dingstafel, bedraagt l-t' , ^^S- "^oet bij 2^0 Eng- voet. Het gewicht

'uedraagt 3,1 avoir du poids ponden. Volgens den lieer Weicher kan

de machine 10 a 12 ton groen blad verwerken in een dag van 10 uren.

Aannemende, dat do bladeren 3°/q vezel (droog) gemiddeld bevatten,

dan zou het rendement minstens 896 ponden per dag bedragen. Deze

ctijfers worden op het gezag van den uitvinder gegeven, het zal na-

tuurlijk in de praktijk moeten blijken of zij juist zijn. Ter vergelijking

volgen een paai- cijfers van de opbrengst van droog product bij

andere machines.

De „Gratte" (bediend door 2 man), bladeren van Tourowija

gigantea bewerkende, levert per dag 21i pond droog product.

De Raspador, tisil heunip reinigende, geeft 400 pond per dag.

De nadeelen van de Weicher machine zijn een ietwat zvvaren

bouw en gecompliceerder samenstel. Ofschoon de prijs nog niet

vastge.steld is, moot zij zeker hooger zijn dan die van de „flratte"

en „Raspador".

Volgens den uitvinder kunnen niet alleen alle soorten van vezelhou-

dende bladeren maar ook Rameh door zijne machine worden bew^erkt.

iJuir. linUeliji. Sn. 78.) W'.

DE BLOEMISTERIJEN IN EN OM LONDEN.

Het is een natuurlijk gevolg van de nog steeds voortgaande

uitijreiding der rouzenstad Londen, dat alle ondernemingen, waar-

voor veel ruimte van terrein noodig is, hoe langer hoe meer naar

de buitenwijken verdrongen worden. De grond toch is in de meer

naar hinnen gelegene stadswijken van zulke fabelachtige hooge

prijzen, dat er geen denken aan is daar zulke zaken te vestigen

of zelfs die er eenmaal zijn te behouden.
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In het bijzonder heeft dit betrekking op de bloemisterijen, die

op eenige weinige uitzonJeriogen na nit de stad verdwenen zijn.

Gelukkig hebben de zaken door deze gedwongen verhuizing

niet alleen niets geleden raaar zijn er eerder op vooruitgegaan.

Werd aan de kweekers in de stad van alle kiinten het voor het

welslagen der planten zoo noodige licht en de onontbeerlijke lucht

ontnomen, buiten krijgen zij die volop. De eeuwige rook en de dichte

nevels, waardoor Londen berucht is, plagen den kweeker buiten in

veel mindere mate. ï>ijna bij ieder huis in Londen, waar er slechts

eenige ruimte voor is, heeft men een tuintje aangelegd, maar men moet

zien, hoe de planten daar van den rook te lijden hebben. De rozen,

die in Engeland nog meer dan elders in waarde gehouden worden-

hebben bijzonder veel te lijden van de vuile, vochtige atmospheer

;

in de stad zelf worden zij nog wel hier en daar gekweekt : wil

men echter goede rozen zien, den moet men naar de buitenwijken

on de voorsteden.

Een der schoonste karaktertrekken van deii koudbloedigeu Eu-

gelschman is zijne groote liefde voor bloemen, die aati allo standen,

hoog of laag, eigen is ; nog altijd neemt die liefde toe, men ziet

het aan de talrijke bloemenwinkels, wier aantal nog altijd aan-

groeit, en die over het algemeen goede zaken schijnen te maken.

De behoefte aan een zoo snel bedervend artikel als bloemen, in

eene stad van bijna vijf millioen inwoners behalve de talrijke vreem-

delingen, is buitengewoon groot en hoe hieraan voldaan wordt is

niet zoo algemeen bekend. De snelle communicatie met spoorwe-

gen en stoombooten maakt het mogelijk zelfs uit verwijderde

landen de versche bloemen naar de metropolis te zenden. De

liloemen, die uit het zuiden van Frankrijk naar Londen komen, ver-

tegenwoordigen voor iedere week eene waarde van vele duizenden

ponden sterling. De Kanaal-eilanden Guerne=^ey en Jersey, met hun

bijna half tropisch klimaat zijn ware bloementuinen, zij zenden van

hun overvloed veel aan de Londensche markt, en sedert eenige jaren

zenden ook de Scilly eilanden, in het zuidwesten van Engeland

gelegen, die vroeger nauwelijks genoeg aardappelen teelden voor

de paar duizend inwoners, een aanzienlijk aantal bloemen naar

Londen. In het vorige jaar heeft men zelfs van Californië frisch

afgesneden Chrysanthemum bloemen gezonden, die na eenevlugge

reis goed aankwamen, zoodat weldra grootere verzendingen van

daar plaats zullen hebben.
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Xieitegenstaaude dezi- groote concurrentie van het buitenland,

weet de Londensohe bloemist zich zeer goed staande te houden.

Men ziet dat op de Londensche bloemenraarkt, die driemaal in

de week van Jr tot 7 uur in den ochtend gehouden wordt. Voor

zoover het gewone tuinbloeraen betreft, koraen deze voor een groot

deel uit de provincie Esse; uitgebreide landstreken, duizenden raor-

sen groot, zijn daar met bloemen beplant. Het is zeer interessant om
eene wandeling te maken door die onafzienbare velden met Reseda,

Anjelieren, Cain/>aniil(f enz. beplant. Op marktdagen in het goede

.seizoen ziet men bijna ontelbare wagenladingen dezer bloemen op

de markt komen, het is haast niet te begrijpen, hoe er bij de

geringe prijzen nog voordeel in deze cultuur gelegen is, de me-

nigte moet het hier doen. De bloemen zijn even als de meeste

andere zaken aan de mode onderworpen ; zoo werd jaren lang de

Primida amic»l<( onder de lievelingsbloemen der Engelschen gere-

kend: toen gedurende een tijdsverloop van circa tien jaar verdwe-

nen zij, men wilde ze niet meer. en thans zijn ze weer meer in

de gunst dan ooit te voren.

Even als overal zoo is ook in Londen de roos de bloem, die

zich het minst aan de mode stoort en waarnaar altijd veel vraag

is. Niet ver van de voorsteden van Londen verwyderd vindt men

geheele rijen van met glas bedekte kassen ; in eene kweekerij zijn

er 42, ieder 20 v/t. breed en 300 v/t. lang, deze zijn alle gevuld

met rozen in potten, te zamen 250.000 stuks. Van allerlei soorten

rozen in de meest verschillende vormen en kleuren zijn hier te

krijgen in tijden, als er buiten geen rozen zijn. Het is eigenaardig,

dat in don winter de gele rozen het meest gevraagd worden. In

de serres ziet men hoogst zelden eeno goed geopende bloem, de

reden van dit verschijnsel is. dat do bloemen in knop afgesneden

worden, de verdere ontwikkeling geschiedt dan in water.

Eene andere lievelingsbloem der Engelschen is het lelietje der

dalen. Cnnvallaria majalis. De pollen dezer planten worden in het

groot uit Duitschland ingevoerd, deze worden dan in Engeland in

de kassen in Idoei getrokken; gewoonlijk komen de eerste bloemen

in November aan de markt, zij blijven dan gedurende de daarop

volgende zes maandoi geregeld verschijnen en vinden met graagte

koopers.

((rartenflora, Uefi 17 1895.) iv.
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DE ROZEN OP DE TEXTOONSTELLING TE CHICAGO.

Zoowel in de Illustraties als in andere tijdschriften leest men

dagelijks allerlei over de z. g. .,Worlds fair'', ook de verschillende

tuinbouwtijdschriften blijven met hunne mededeelingen niet ach-

ter. Omdat men er overal zooveel van leest, heb ik er in Teys-

mannia niets van overgenomen, nu echter komt er in onderstaand

tijdschrift een opstel voor onder den titel „de rozen op de ten-

toonstelling te Chicago". Daar de rozen de lievelingsbloemen van

velen mijner lezers zijn, heb ik mij ten plicht gesteld om alles,

wat in de horticultuur tijdschriften over de Koningin der bloemen

gepubliceerd wordt, als het ten minste de moeite waard is, onder

de oogen mijner lezers te brengen.

Onder de rozen, die het meest bewonderd werden, behoorde een

vak met Madame la Baronne de Bothschild en Merveille de Lyon.

verder waren zeer fraai: Anna. de Diesboch, Anna Alexieff, Mad.

Monfet, Paul Xeyron, Pride of Waltham., Capt. Christi/, Mrs John

Lamg, Jean Liahand, Marie Bomnann, D''. Andr;/, Mad. Virfor

Verdier, Mons. Boncenne, enz.

Van de thee-rozen muntten de volgende variëteiten uit: J/oc/'^''

Franciska Krïujer, Belle Li/onnaise, Etoile de Lijon, Marie Guillot,

Perle de Li/on, Souvenir de Victor Hugo; van thee hj^briden : Grace

Darling, La France, Ladij Marie FifzwiUiaui, Reine Natalie de

Serbe, Viscount Folkestone.

Er zijn duizenden rozen zoowel struiken als op stam gekweekt

ingezonden, onder al die inzendingen waren natuurlijk pracht-

exemplaren, die hier niet genoemd zijn, de boven geciteerde zijn

slechts de meest in het oog vallende variëteiten.

{Garfenff,ora, Heft, 17 1893). w.

BONTBLADERIGE ROZEN.

Rozen met bonte bladeren zijn herhaaldelijk waargeuomeu ; toch

schijnt het tot nog toe niet gelukt te zijn, deze geregeld voort te

kweeken.

„Sempervirens" deelt mee, dat u. a. Dr. Van Hall in 1875 eene

bontbladerige roos in zijne verzameling opmerkte. In hetzelfde

jaar stelde de kweeker J. Van Leeuwen te Rotterdam een tak met
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goudbonte bladereu, ontstaan op de roos Adel'' Maan', ten toon,

van welke afwijking- de inzender toen reeds verscheidene exera-

piareu bezat. Er werd echter niet voldoende werk van gemaakt,

zoodat later nog slechts enkele planten over waren, waarvan de

heer Wely, bloemkweeker te Watergraafsmeer het beste exem-

plaar aankocht. Doch ook hij schijnt daarmee niet gelukkig te

zijn geweest, ten minste later hoorde men er niets meer van.

Kort geleden stehle de heer De Lange, bloemist te Rotterdam, een

goudbouten tak van de theei'oos Gloire de DiJoh ten toon. Ook

Gebr. Gratama te Hoogeveen fleelen mee. dat zij meermalen bont-

bladerige takken aan hun rozen aantroffen. Van eeue zeer fraaie,

bonte loot van de roos Prince CaitnUe de Ro/iun werden eeuige

nculaties gemaakt, waarvan het evenwel nog blijken moet, of zij

op den duui' bout zullen blijven.

(Sempervirem N"». 3.5 en 37. 1893). s.

lÜ OUD GROENTEZAAD AAN TE BEVELEN r

Er komen in den tiiiwl)ouw sommige vragen voor, welker be-

antwoording, niettegenstaande veel over en weer schrijven, achter-

wege blijft. Zulk eene vraag is ook de bovenstaande. Terwijl

sommigen altijd onvoorwaardelijk versch zaad eischen, zijn er

anderen, jlie van het denkbeeld uitgaan, dat zaad, hetwelk eeuige

jaren oud is, in jueuig opzicht betere resultaten geeft. Eeu voor-

beeld hiervan levert de komkommer. Van deze plant is zaad, dat

eeuige jaren oud is, onvoorwaardelijk beter en meer waard dan

het versche. Van vele andere groentesoorten, waarvan de duin-

der kiemkraclit toch zeer kort is, mag men geen oud zaad l>ezigeu,

1». \. van iiiensoorten, vooral als het zaad door ongunstig weer

niet goed uitgerijpt is. Zeer aan te bevelen is het voortdurend

proeven te bljjven uemeu om beter op de hoogte te komen, omdat

wetenschappelijke onderstellingen niet voldoende zijn om de kwestie

op te los.sen. Natuurlijk moeten zulke proeven met de grootste

nauwkeurigheitl gedaan worden, en de resultaten zoo zuiver mo-

gelijk opgeschreven om tot een juist besluit te geraken. Volgens

medegedeelde berichten van oen onderzoeker bevond men, dat

bloemkool uit vcrsclie zaden krachtiger planten en meer blad gaf

• lau tüp uit oiiile zarlen. de laatste gaven daarentegen tien tot
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twaal dagen eerder bloeineu. Kropsaladc eii andijvie staau langer

zonder in bloem te geraken, als zij uit twee of meerjarig zaad

geteeld zijn. Snijsalade uit oud zaad groeit te langzaam. Erwteu

uit oud zaitd bleven langer in ranken, dan uit versch zaad. Vol-

geus algemeen verbreid gevoelen is oud zaad aan te bevelen voor

bloemkool, koolrabi\ radijs, krop.salade, irorfeleii, iinilijvie, J:<nnl:onuiif'rs,

meloenen, sclilevij en boonen.

Wij zijii hier in Indië, wat bet gebruik van oud zaad betreft, in

geen gunstige conditie. In de koude blijft het zaad natuurlijk

langer goed dan in de warmte, en als daarbij dan nog, zooals

op West-.Java, eene zeer vochtige atmosfeer komt, dan zijn er

voorwaarden genoeg voorhanden, die het zaad spoedig doen be-

derven. Echter weten we van genoemde kwestie nog niet veel,

en zouden proeven ook hier zeer nuttig kunnen zijn, daar de

ervaring ons ook hier den weg moet wijzen en er m priori met

zekerheid niets van te zeggen is.

{Floralia, N". 37. 1893). n\

GAZON'!^.

Het grasveld in den tuin moet gedurig gemaaid worden, liefst

bij regenachtig weer, als het steeds een schoon groen tapijt zal zijn.

Xa het maaien wordt het gemaaide gras er afgeharkt en hét veld

met een weinig guano of andere kunstmest ])estrooid. Slechts

zeer w^einig is voldoende, men passé het toe, liefst even vóór men

een buitje regen verwacht. Indien het niet gaat regenen, dan is

het goed om na het mesten de kunstmest met den sproeigieter i]i

te gieten, want indien den volgeuden dag, voor ilat de guano er

in getrokken is, het veld tiink door de zon beschenen wordt, kan

dit een nadeeligen invloed op het gras hebben. Het mesten met

Guano doet men het best des avonds, omdat er dan tenminste altijd

min of meer dauw op het veld komt, die ook helpt de mest naar

beneden te voeren. Er kan niet te veel zorg aan het gazon besteed

worden, daar een fraai gazon het scdioonste sieraad van Aen tuiu is.

(De celdposf, Juli 1893). /v.

HET BEMESTEN VAN JONGE VRUCHTBOOMEN.

Al te dikwijls wordt de meening verkondigd, dat jonge vrucht-

boomen geen bemesting noo lig hebben, De ondervinding hepft
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echter geleenl. dat zij juist zeer gevoelig voor bemesting zijn en

wel bepaald de voorkeur geven aan vloeibare mest.

De beste wijze voor het aanbrengen van vloeibare mest is de vol-

gende : men neemt om den boom voorzichtig, zonder de wortels te

veel te beschadigen een laagje aarde weg, bestrooit daarna de

ruimte met houtasch en giet er dan eene Hinke hoeveelheid gier in.

By gebrek van het laatste kan ook verdunde koemest, hier in Indië

verdunde buffelmest, gebruikt worden. Eene dergelijke bemesting

kan gerust jaarlijks toegepast worden. Houtasch, die hier nog al to

krijgen is, behoort onder de beste raestspecies voor vruchtboomen.

De resultaten van eene dergelijke behandeling zijn spoedig te

zien, door het vermeerderen van zich krachtig ontwikkelende tak-

ken, door de donkergroene kleur van het loof en door het ontstaan

van meer vruchthout.

{Gartenfioru. Heft 15 — 1893). n:

EENE WITTE MARECHAL NTKL KOUS.

Men weet hoe soms op den een of audereu rozenstruik een tak

ontstaat, die bloemen geeft van een anderen vorm of kleur dan

de overige bloemen derzelfde plant. Dit verschijnsel wordt bij

«rroote rozenkweekers trouw waargenomen, en als de afwijking eenige

bijzonderheid vertoont, die voor de cultuur van belang is, tracht

men haar te fixeeren, vast te houden.

Zoo is er nu bij een rozenliefhebber te Stenau in 8ilezië aan

de ook hier bekende en hoog gewaardeerde Maréchal Niel, een tak

ontstaan, die in plaats van gele, zuiver witte bloemen draagt, door

pnting en oculeeren is deze afwijking gefixeerd, zoodat wij weldra

witte Maréchal Niel rozen zullen zien.

{Ned. Tuinboutcblad,) "'•

No, 36 — 1893.

ERNE EWENAAKDfUE MANIER <>M HLOKMKX TK DROGEN.

Een kweoker deelt in „Möller's Zeutuug" mede, dat door hem

bloemen van pensees, vergeet- mij- nietjes, enz. op de volgende

wijze gedroogd werden, waardoor kleur en vorm goed behouden

bleven.
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Op een warmen bak werd een laagje droog wit zand ter dikte

van l c. M. gebracht. Op het midden van den dag, wanneer de

zon het sterkst scheen, legde men daarin de bloemen, met de stelen

naar boven, terwijl de bloemen geheel met zand omgeven werden.

Op eenigen afstand daarboven bracht men een raam aan, zoodat

de wind er goed onderdoor kon strijken. Binnen een uur war^ n

de vergeet- mij- nietjes reeds droog. Alleen op het midden van den

dag en bij sterken zonneschijn laat dit werk zich met succes ver-

richten.

[yed. Tifinbuiuvltlad,) if'.

No. 30 — 1893.

DE SCHADELIJKE CRIJPTOGAMEX ONZER POTPLANTEN.

Evenals zoovele lager ontwikkelde diereu, zooals verschillende

soorten plantenluizen, slakken, wormen enz., nadeelig op den groei

onzer planten werken, zoo zijn er ook in het plantenrijk, zooals

bekend is. tal van vijanden, vooral onder de lager ontwikkelde

Cryptogamen (bedektbloeienden) die even ongunstig voor de ont-

wikkeling onzer planten zijn. Een vrij groot aantal dezer miniatuur

plantjes, vooral wieren, mossen en levermossen bedekken de aarde

in potten en de potten zelf met eene dikke laag, daardoor verzuurt

de grond, en het afsterven der jonge worteltjes is weer hiervan het

gevolg. Ver.schillende schimmeldraden zoeken dikwijls hun weg

door de aarde in de potten en gaan daar niet zelden als parasieten

op de planteuwortels over. Ook zijn er soorten van wieren, die

epiphytisch op de bladeren der planten leven en daardoor de werking

dezer laatste verstoren en de plant doen lijden.

De heer P. Hennings, kustos aan den botanischen tuin te Berlijn,

geeft eene beschrijving van eenige dezer kleine vijanden, die op de

planten, die in de warme kassen in Europa gekweekt worden, voor-

komen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat wij hier met dezelfde of

tenminste met aanverwante soorten te doen hebben ; het kan daarom

belangrijk zijn van genoemde onderzoekingen kennis te nemen.

Om met de laagste Cri/ptotjatnen te beginnen, kunnen we de

Diatoniaceeën, die gewoonlijk in groot aantal in de waterbakken

voorkomen en de zich, ouder het water bevindende deelen der water-

planten met vuile bruine vlekken enz., bedekken, overslaan en
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noemen in de eerste plaats de z. g. blauw groene wieren, de Cyano-

pjn/ceeën. Onder deze zijn eenige soorten van Ósrillaria, die de

vochtige aarde in de potten met eene dichte, vuil-bruine of bruin-

paarse laag bedekken en den geheelen pot met een onaangenaam

riekend vuil overtrekken. Het is vooral O. caldarionim. die zich

in vochtige serres en zeker overal in de kassen voor waterplanten

sterk ontwikkelt. Zij gaat ook van de potten op de omgeving over,

eu zoolang er warmte en vochtigheid voldoende zijn, groeit zij door

:

in droge lucht gaat zij spoedig te gronde. O. temrvhim en O. teniiis^

groeien het liefst op het mos der Orchideeën-potten en richten

daar niet zelden groote schade aan. Bijna alle soorten verspreiden

eene onaangename modderlucht. In de bassins van waterplanten

komen voor, O. limosu^ O. Frölichii, O. cir'ules, O. nigru enz.

Ci/lindrospermnm macrospermum en nog eenige andere soorten

van dit geslacht, evenals Nosloc lichenoühs, komen meer in de z. g.

gematigde kassen voor, Avaar zij de aarde der potten bedekken;

terwijl .V. pisclale zich meer ontwikkelt op den grond in de bassins

en later het water als eene blauwgroene, geleiachtige massa bedekt.

De muren en glazen ramen van de warme kassen zijn dikwijls

overtrokken met slijmerig te zamenhangende korsten van ^V. humi-

fnsion, die gewoonlijk eone vuilbruine kleur hebben, terwijl eenige

op dezelfde wijze voorkomende Glocothccc, Aijfnuiof/ircc-aoovteu

eerder eene vuil- of blauwgroene kleur hebben. Hijpheotrin roseolu

komt in den vorm van een dun rosé overtreksel ook wel in

warme kassen voor.

Scijtonema intrkatum komt veel in groote. warme kassen voor,

waar zij zoowel de hardere bladeren en stammen van Palmen,

fiaidannssen en Aroiilccrn, als het zachte loof van carfus, Slelu-

fjineUa''s en Caladiinn\-< met lu'uiiie lagen bedekt. Deze wier werd

het eerst in 187.5 op een met klimi)lMnt(!ii begroeiden muur van de

Orchideeën-serre in den Berlijnschen botaiiischen tuin ontdekt, zij ging

echter niettegenstaande de groote vochtigheid niet van den muur op

de nabijzijndc bladereu over. Ongeveer in 1885 verscheen zij op

onrustbarende wijze in de beroemde palmenkassen ie Heirenhauzen

in Ilannover, verspreidde zich zeer snol vooral op de bladeren

van groote palmen en pandaneeën, deze met eene bruine, viltige

laag tot O.ö cM. hoog bedekkende. In het najaar van 1889 werd

dezelfde wier in verschillende kassen in Breslau waargenomen,

waar zij zich vooral oj) Aroideeën ontwikkeble. Waars<'hijnlijk
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van hier naar den Berlijuscheu bot. tuin overgebracht, verspreidde

zij zich in vorscheideno kassen op onrustbarende wijze. Door het

regeluiatig schoonliouden en afpoetsen der aangetaste bladoren is

zij zoo goed als verdwenen.

Scijtonema JHlianum bedekt dikwerf met een blauwgrijs, viltig

overtreksel de aarde van groote bloempotten en tobben, ook de

muren on het hout-en ijzerwerk in de kassen ; vooral de e'genaardige

penetrante modderlucht onderscheidt haar van de iiieer vuilgroene

.s'. Hoffinanni, waarmede zij veelal te samen optreedt.

Van de groene wieren komen in de eerste plaats in aanmerking

de eencellige. Sommige ProtococcHs, PJenrococcus en Sfichococ-

CM.s-soorten bedekken met eene groene laag in de kassen niet alleen

heel dikwijls de stammen en de bladeren der planten, de potten,

maar ook de muren en de houtwerken der gebouwen, terwijl Pleiiro-

coccus miniatits dikwijls de vochtige muren der kassen met een

menie rood eenigszins slij machtig oveitreksel bekleedt.

Eene tot deze groep behoorende interessante wier, het z. g. wa-

ternet, Hi/drodicfon reficiddttnn, is soms in bassins of waterbakken

door haar bijzonder snellen groei en spoedige vermenigvuldiging-

lastig. Een net kan in eenige dagen tot de lengte van verschei-

dene meters groeien. In den botanischen tuin te Berlijn kwam
deze wier in de zomers van 1886 en 87 zoo massaal voor, dat zij

lederen morgen met karrenvol verwijderd moest worden.

Onder de Siphophjceol'n komt vooral in aanmerking ]^ancheria

terrestris, die dikwijls de potten en de vakken der kassen met eene

dichte, viltige, groene laag bedekt ; deze wier veroorzaakt niet al-

leen het z. g. zuur worden van den grond, maar houdt den bovengrond

vochtig, terwijl de onderste lagen kurkdroog zijn, het is daarom
ook zeer noodzakelijk door een geregeld open krabben van den grond

de wier te verwijderen. Bovendien verspreidt zij eene zeer onaan-

gename modderlucht, die al heel spoedig bemerkt wordt.

Eene zeer schadelijke wier is Trentepohlia layenifera, die voor

het eerst in 18(iO in den botanischen tuin in Dresden ontdekt werd.

In 1870 was zij waarschijnlijk reeds in den bot. tuin te Berlijn.

Deze wier komt voor op de lederachtige bladeren van palmen,

Pandaneën, bedekt die met een okergeel, dicht kartviltig over-

treksel, ook de stammen der planten worden er mede bedekt, zoo-

dat dikwijls groote palmen van 50 vt. hoogte er geheel goudgeel

uitzien. Zij is volstrekt niet kieskeurig en groeit evengoed op
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hout-en ijzerwerk als op muren en planten. Een herhaald be-

strooien der aangetaste plantendeelen inet zwavel doodt haar zeker,

maar er vormt zich dan op de bladeren eene zwarte, roestachtigc

korst, die door zorguldig afwasschen eerst verwijderd kan worden.

In het voorjaar van 1882 ontstond er in de Orchideeëuserre van

den botanischen tuin te Berlijn, op de bladeren van Ficus barbata,

eene tot de roode wieren bohoorende soort, Phragmonema sonlirlii»i,

die later geheel verdwenen is.

Het meerendeel dezer wieren l)ehoort niet in Europa te huis, het

is buite;i kijf. dat zij met de planten uit de tropen ingevoerd zijn.

In de vochtigwarme lucht der plantenkassen vinden zij bijzonder

gunstige omstandigheden voor hare ontwikkeling, terwijl zij vol-

gens alle waarschijnlijkheid in haar vaderland niet in zulke groote

hoeveelheden optreden.

Yan eene Sci/foncm-soort, die in de lente van 1888 in eene Cyca-

deëen-sorre te Dresden op Cijcas rfiralufa ontdekt werd, kon vast-

gesteld worden, dat deze wier met den cvcasstam van Cuba geïm-

porteerd was.

(aarfm/fora. Heft 17 — 1893). //;.

ARROWROOTCULTUUR IN WEST-INDIE.

Arrowroot, Maranta arundinacea, is een dier producten, van wier

cultuur in Nederlandsch Indië veel te weinig werk gemaakt wordt.

Het eiland St. Vincent, dat even als do andere West-Indische eilanden,

een tijd lang in een treurigen toestand verkeerde, dankt zijne tegen-

woordige welvaart aan de cultuur van het arrowroot, die er met veel

zorg en ijver gedreven wordt.

Het arrowroot wordt ook in Natal, Intlië, Eidji, Queensland en

andere tropische stieken gedreven, maar nergens op zulk eene ruime

schaal als in St. Vincent. Vroeger brachten de Bermuda eilanden

eene groote hoeveellicid a;i,n de markt; door minder vruchtbaren grond

en door gebrek aan water is do cultuur daar successievelijk achter-

uitgegaan.

In St. Vincent groeit de plant tot eene hoogte van 2 a 3 voet,

zij bloeit daar wel, draagt echter geen ziiad en wordt daarom ver-

meerderd door de wortelstokken. Gewoonlijk wordt op eene vrij

primitieve wijze geplant; oogsten en planten geschiedt te gelijk.
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Op plaatsen, waar de plant veel loof' maakt, wordt zulks er eerst

at'j^esneden en op hoopen ^-ebraeht, daarna graven de arbeiders de

dikke wortels uit, breken de to[)scheuteu, die weinig zetmeel be-

vatten er at' en planten die weder in eene andere rij. lu 10 a 12

maanden zijn de wortels rijp. Worden zij geoogst, voor dat zij be-

hoorlijk rijp zijn, dau lijdt de volgende generatie afkomstig van die

onrijpe worteltjes en heeft langer 1). v. 15 maanden noodig om rijp te

worden. Er wordt regelmatig gewied, en indien er behoorlijk be-

mest wordt, kan de cultuur verscheidene malen op dezelfde terreinen

herhaald worden. Gned uitgegroeide wortels zijn vaii 10 tot 18

Eng. duimen lang.

Het liefst groeit de plant in lichte, zandige aarde, ofschoon ook

op kleigrond bevredigende resultaten verkregen worden. Indien

nieuwe gronden in cultuur gebracht worden, hakt men de grootere

boomen om, terwijl de kleinere en de struiken verbrand worden,

de asch vermengt men met de aarde en eerst daarna wordt geplant.

In kuiltjes van 4 Eng. duimen diep en op een onderlingeu af-

stand van S Eng. duimen worden de knolletjes in den grond ge-

bracht. Zoodra de plantjes beginnen te groeien en de jonge bladeren

te voorschijn komen, moet er gewied worden, hieraan besteedt men

veel zorg, het wordt deels met de hand gedaan deels met de hark

om den grond open en zoodoende poreu 5 te houden, om na vijf of zes

weken, en indien er veel onkruid is, spoediger, herhaald te worden.

Op goede gronden is driemaal schoonmaken voldoende. Na tien a

twaalf maanden begianeu de bladereu geel te worden, vallen de

stengels om, en dan is de tijd van oogsten gekomen.

De plaat houdt niet van veel regen, te veel vocht maakt, dat

zij te veel blad vormt ten koste van de wortels, waarom het ein-

delijk te tloen is. Als het gedurig regent, schijnt zij door te

groeien, houdt eerst met groeien op, en begint eerst rijp te worden

in den drogen tijd. Bij te veel regen bevatten de wortels veel

water on weinig zetmeel. Ue eenige mest, die bij de arrowroot-

cultuur te St. Vincent gebruikt w^ordt, is stalmest.

Als de wortels geoogst en binnen gebracht zijn, legt men ze eerst

in water om ze van de aanhangende aarde te zuiveren ;
daarna

worden ze geschild en in een z. g. spoel bak gebracht, eerst als ze

geheel gezuiverd zijn, komen ze in den pulper. Men beweert, dat

de schil eene harsachtige stof bevat, die eene geelachtige tint en

een onaan^enamen 'j^cnv of smaak aan het meel goeft; indien de
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wortels niet met de meeste zorg* in schoon water met zor<>' gerei-

nigd worden, Acrkrijgt men product van inferieure kwaliteit.

Op verschillende wjj/e heeft de bereiding plaats, de thans meest

gebruikelijke methode is de goed gezuiverde wortels door middel

van eene stevige rasp fijn te maken. De rasp wordt van hard hout

gemaakt en van een groot aantal fijne tanden voorzien.

Het product van een acre grond met arrowroot beplant is van

13 tot 15.000 Eng. ponden; van ruw uiateriaal, van goede wortels

verkrijgt men IB'^/o droog meel.

{Kt'ir Biillefin of ^fixepUnneons infonnaHon^) ir.

Xo. 80— 1893.
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ORCHIDEEËN.
( Vervokj.)

Hoewel de liefhebberij voor Orchideeën hier zeker vooruit-

gaat en hoe langer hoe meer personen zich met de cultuur

ervan trachten bezig te houden, blijkt het, dat menigeen v^el

met lust en goeden wil maar met weinig kennis van de

planten in kwestie zelf en met nog minder kennis en ervaring

van de cultuur gewapend, de taak begint, waarop hem na-

tuurlijk tal van teleurstellingen wachten. Hoe weinig men,

ik zonder de weinige liefhebbers, die met kennis van zaken

handelen, hier uit, nog weet wat eigenlijk eene Orchidee is,

bleek onlangs weder, toen men ons eene prachtige bloem van

Rhododendron Javanicum zond, met de vraag, of dit eene orchi-

dee was, en hoe zij heette. Ik moet hen, die zich met de

cultuur van deze modeplanten bezig wenschen te houden, in

de eerste plaats verwijzen naar mijn opstel met afbeeldingen

op blz. 536 van dezen jaargang Heeft men zich eenmaal

op de hoogte gesteld, wat eene orchidee is, dan is de eerste

stap gedaan ; om de liefhebbers van deze inderdaad fraaie

planten verder op weg te helpen zal ik trachten hier eene

korte beschrijving der voornaamste Indische, in de eerste

plaats Javaansche soorten, met eenige opmerkingen aangaande

cultuur enz. te geven.

De verzameling Orchideeën van 's Lands Plantentuin is zeer

uitgebreid, maar bij een groot aantal ontbreken nog de juiste

namen. Het meerendeel bestaat uit epiphytische soorten, die

in den Orchideeëntuin op in regelmatige rijen geplante stam-

metjes van Samodja {Plumeria acutifolia Poir.) en kajoe dja-

ran {Odina gummifera BI.) bevestigd zijn en zich grootendeels

in uitstekenden toestand bevinden. Aan den kant der paden

IV. 42
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is verder eeu aantal aardorcliideeëu geplant, waarvan het aan-

tal soorten echter niet zeer groot is. De noodige schaduw

wordt verkregen door hier en daar verspreid staande groote

boomen, voornamelijk kadongdoncj {Evia}^ die tevens tot woon-

plaats dienen voor de grootere vertegenwoordigsters der familie.

Ook in de kweekerij en in de serres hebben eenige Orchideeën

eene plaats gevonden en wel die, welke wat meer zorg, zoo-,

als beschutting tegen zon en zware regens, een bepaalden

rusttijd, enz. verlangen; hierbij zijn o. a. verscheidene volle-

grondsorchideeën uit de bergen in de nabijheid van Buitenzorg,

die in potten gekweekt beter groeien, dan wanneer zij buiten

uitgeplant worden. In het algemeen, maar vooral van deze

soorten wordt in den laatsten tijd in den plantentuin wat

meer werk gemaakt. Toch ontbreken er nog heel wat soorten,

terwijl van andere nog niet met zekerheid te zeggen is, of

zij zich al dan niet in de veranderde levensomstandigheden

zullen weten te schikken. Het is om deze redenen, dat de

volo-ende opgaven lang niet volledig zijn kunnen. We hou-

den ons dan ook zeer aanbevolen voor mededeelingen en even-

eens voor het toezenden van exemplaren, ook al behooren deze

niet tot de fraaie soorten.

Beginnende met de aardorchideeën komt de afdeeling der

Phajineae in de eerste plaats in aanmerking wegens het groote

aantal fraaie soorten:

Phajus Bliimei Lindl.^ eene plant, die bijna elke plaats, die

niet al te droog en zonnig is, voor lief neemt, met groote,

lancetvormige, recht opstaande, frisch groene bladeren en

forsche, rechtopstaande, veelbloemige bloemstengels, die tot

2 M. hoog worden; de plant is bijna altijd getooid met haar

10 a 12 cM. breede bloemen (*), die beschreven zijn in de

'd'^" All. blz. 537 van dit tijdschrift en afgebeeld op PI. I, fig.

1—4, zoodat eene herhaling daarvan onnoodig is.

() Indien de dwarse doorsnede yan bloemen opgegeven wordt, zonder nadere

bijvoeging, dan in die gemeten op het breedste gedeelte in de nutuurlijke houding

d. i. zonder de blaadjes uit te spreideu.
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P/k BI. groeit en bloeit hier te Buitenzorg zeer goed, zij is

echter wat hoogerop in het gebergte krachtiger; zoo beschrijft

de redakteur van ïeysmannia op pag. 265 van den vorigen

jaargang een exemplaar, dat hij op eene kina-onderneming

zag ; de plant was zonder eenige bijzondere voorzorgsmaat-

regelen in de volle zon in den tuin geplant en bloeide met

een twintigtal bloemstengels ; iedere stengel was 1.80 tot 1.85

M. lang en droeg 18 a 20 bloemen; ofschoon Ph. BI. hier

goed groeit hebben wij zulke forsche exemplaren nooit gehad.

Phajus callosus Lindl. (PI. III, Fig. 15) komt in West-

Java voor doch lang niet zoo algemeen als P. Blumei Lindl.

In groeiwijs komt zij met laatstgenoemde soort overeen doch

heeft broedere, langer gestoelde bladeren, terwijl de bloemtros

veel korter is; deze draagt talrijke, groote bloemen, wier

dwarse doorsnede bijna een d.M. bedraagt ; de kelk- en bloem-

bladeren gelijken veel op elkaar, alleen zijn de laatste wat

kleiner ; de kleur is van alle aan de voorzijde geelbruin, aan

de achterzijde roodbruin, terwijl de toppen vuil wit zijn; de

lip is drielobbig met stompe zijlobben en een ongeveer vier-

kanten, aan den rand geplooiden en aan den top naar achteren

omgebogen middenlob; de kleur is geelwit, naar den top,

ongeveer op de grens van midden- en zij lobben paarsrood ; over

het midden van het labellum loopen 2 platte lijsten, terwijl

de spoor kegelvormig is. Volgens den orchideeënkenner

Reichenbach zouden vroeger onder den naam Phajus callosus

2 veel op elkaar gelijkende soorten beschreven zijn; het on-

derscheid wordt evenwel niet duidelijk opgegeven.

Phajus paucifiorus BI. heeft eene geheel andere groeiwijs

;

in plaats n. 1. van de weinig in het oog vallende schijnknollen

der beide vorige soorten, brengt de wortelstok van deze lange,

dunne, rechtopstaande stengels voort, die aan het bovenste deel

eenige lancetvormige, teere, zeer spitse bladeren dragen ; de

bloemtrosjes worden aan de knoopen van den stengel gevormd

en dragen eenige, zich niet ver openende, + 3 cM. breede bloemen,

die wat naderbij beschouwd lang niet onaardig zijn
;
de kelk- en

bloembladeren zijn lancetvormig, het labellum onduidelijk drie-
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lobbig; de gelieele bloem is wit, behalve de zijlobben van

het labellum, die bleek geel zijn met roode streepjes. Deze soort

eveneens op Java thuis behoorende, bloeit in eene van de serres

in potten op eene schaduwachtige, vochtige plaats zeer dikwijls,

maar is niet zoo gemakkelijk als de eerstgenoemde soorten.

Het geslacht Fhajus telt op Java en daarbuiten nog vele

andere soorten, die mij echter nog onbekend zijn. Zoo worden

o. a. voor Java nog opgegeven

:

Phajiis flavus Lindl. met ongeveer ronde schijnknollen en

opstaande, bebladerde stengels; bladeren dun, lancetvormig

;

bloemstengel aan den voet der knollen ontspringend met vele

groote, licht gele bloemen.

Fhajiis fiexuosus BI. komt met de vorige soort in groeiwijs

overeen, doch heeft armbloemige trossen.

Phajus indigofenis Hassk. en P. cri»pu-i BI. hebben veel

overeenkomst met elkaar en bloeien beide geel.

Van het geslacht Calanthe kan C. veratrifolia K. Br. wat

gemakkelijke cultuur betreft, met Phajus Blnmel Lindl. op

ééne lijn gesteld worden; door meer gedrongen groei wijs leent

zij zich echter beter dan laatstgenoemde voor potcultuur.

Zij is bij uitstek geschikt ook om door liefhebbers van

fraai bloeiende planten gekweekt te worden, te meer daar zij

ook in de warmere benedenlanden met eenige zorg goede

resultaten geeft. Meermalen zag ik te Batavia deze planten

in bloei met verscheidene stengels te gelijk; daarbij komt nog,

dat er eenige goed verschillende variëteiten van bestaan, en

dat de geheele bloemstengel voor grootere bouquetten, en ieder

bloempje afzonderlijk genomen voor kleine bouquetten en

bloemwerkjes fraai materiaal levert. Men zal mij gelijk moe-

ten geven, dat C. veratrifolia niet slechts in het bezit moet

zijn van lederen Orchideeën-liefhebber, maar ook van lederen

beminnaar van fraai bloeiende planten en van iedere dame, die

zich op het maken van bloemwerken toelegt.

Evenals bij Phajus Blumei vallen de schijnknollen weinig

in het oog, en is de plant nooit zouder bladeren, hetgeen, de

dunheid ervan in aanmerking nemende, er op wijst, dat de
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plant nooit gelieol droog gehouden mag worden, al is het ook

goed het gieten, na de volkomen ontwikkeling der jonge sprui-

ten, wat te matigen. De bladeren zijn wat broeder of smaller

elliptisch, kromnervig en versmallen zich aan den voet in

een gootvormigen steel, die zich op zijne beurt aan den voet

tot eene scheede verbreedt. De rechtopstaande bloemstengels

verschijnen in de oksels der bladeren en worden veel langer dan

deze; de talrijke .S'/g cM. breede bloemen zijn aan den top

tot een pyramidevormigen tros vereenigd. De kelk-en bloem-

bladeren (zie PI. I, Fig. 5) gelijken veel op elkaar en zijn

langwerpig met een spitsen, dikwijls groen gekleurden top ; he*

labellum is naar voren gericht, aan den voet mot de randen

der stempelzuil over hunne geheele lengte tot een hol geheel

vergroeid, dat toegang tot de lange, dunne, rechte spoor geeft

;

het voorste, vrije deel der lip is drielobbig ; de zijlobben

zijn langwerpig, stomp, de middenlob diep tweedeelig, zoodat

het labellum op het eerste gezicht eenvoudig vierlobbig schijnt.

De geheele bloem is zuiver wit, behalve eenige wratachtige

papillen aan den ingang van bovengenoemde holte, die ci-

troengeel gekleurd zijn.

Evenals zoovele Orchideeën varieert deze soort ook zeer in

de grootte der bladeren en bloemen, den vorm der slippen van

het labellum, de lengte der spoor. De wratten zijn nu en dan

in plaats van geel, helder rood, bleek rood, bleek geel, of wit;

de bloemen zijn soms in plaats van sneeuwwit roomkleurig.

Alle zijn zeer fraaie sierplanten. Behalve op Java en andere

eilanden van onzen archipel komt Calanthe veratrifolia ook

voor in Australië, Cochin-China en Britsch-Indië.

Calanthe curcuUgoides Lindl. (PI. II, Fig. 12, 13) heeft

lange, smalle, omgebogen in eenen gootvormigen steel versmalde

bladeren; de bloemstengel staat recht op en is korter dan de

bladeren. De bloemen zijn vrij klein (dwarse doorsnede 14 m.M.)

en openen zich niet wijd; zij vormen evenwel een rijkbloemigen

tros en hebben eene heldere, licht oranje kleur, zoodat de soort

zeer fraai genoemd kan worden. De kelk- en bloembladeren

zijn langwerpig, spits; het labellum is klein, drielobbig met
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donkerder oranje zijlobben en ongedeelden middenlob (PI.

III, Fig. 14), de spoor is aan den top haakvormig omgebogen.

Deze soort is teerder dan C. veratrifoUa doch groeit in potten

in eene der serres goed op eene schaduwachtige, maar niet tegen

regen beschutte plaats en bloeit mild.

Calanthe Masuca Lindl. Yan Garoet ontving de plantentuin

eenigen tijd geleden eene Calanthesoort, die, wat groeiwijs en

bladvorm betreft, geheel met C. veratrifoUa R. Br. overeen-

komt. De bloemen zijn echter veel minder in aantal, aanmerkelijk

grooter en lilakleurig, de lip wat anders dan de kelk-en

bloembladeren. De vorm van het labellum verschilt ook zeer

van dien van C. veratrifoUa; de zijlobben zijn n.1. klein, de

middenlob is breed en zeer weinig ingesneden. Op deze soort

past zeer goed de beschrijving, die gegeven wordt van C.

Masuca Lindl. alleen zou deze soort niet op Java voorkomen;

Miquel geeft echter voor Java op C. emarginata Wight., die

volgens latere auteurs synoniem is met C. Masuca. Voorloopig

zullen we bedoelde plant dan ook maar onder dezen naam

houden.

Deze fraaie soort schijnt, tenminste in Buitenzorgs omtrek

verre van algemeen voor te komen. Het exemplaar van Garoet

is het eenige, dat we bezitten, en hoewel de bloeiende plant

aan de inlandsche plantenzoekers, die anders nog wel eens

dingen kunnen vinden, die hun getoond zijn, aangewezen werd,

slaagden zij er niet in ook maar ééne enkele plant ervan aan

te brengen. Onze plant wordt op dezelfde wijze behandeld

als de verzameling Calanthe veratrifoUa^ in potten en bevindt

zich daar blijkbaar wel bij. Toch is de groei niet zoo forsch

als bij laatstgenoemde soort.

Calanthe vestita Wall. en eenige aanverwante soorten werden

door Reichenbach tot een afzonderlijk geslacht vereenigd, waar-

voor echter waarschijnlijk niet voldoende grond bestaat. De

soorten, die onder den naam Preptanthe van Calanthe afge-

scheiden werden, verschillen er in hoofdzaak van door de goed

ontwikkelde schijnknollen en tcere, niet langdurende bladeren,

waardoor de planten gedurende eenigen tijd bladloos zijn. In
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bloemvorm komen zij overeen met C. veratrifoUa. C. vestila komt

voor in Achter-Indië en ook op Borneo, van waar s' Lands

Plantentuin krachtige planten ontving. Hoewel ik de plant

ergens ook voor Java opgegeven vond, is het voorkomen daar

toch twijfelachtig. De schijnknoUen zijn kort eivormig en

dragen eenige vrij groote, lancetvormige, lichtgroene bladeren,

die tijdens den bloei of verdwenen óf tenminste aan het ver-

welken zijn. De bloemstengel ontspringt aan den voet der

knollen, is recht opstaand, lang en zacht behaard en eindigt

aan den top in een rijkbloemigen, knikkenden tros. De mooie,

5 cM. breede bloemen zijn geheel zacht behaard, roomwit met

eene donkergelen vlek op het labellum en blijven elk ongeveer

twee weken frisch. Ook van deze soort bestaan verscheidene

variëteiten, waarvan vooral die met rood gevlekte lip zeer

mooi zijn.

Hoewel verre van lastig, verlangen deze en aanverwante

soorten toch wat meer oplettendheid, dan de altijd groene soorten,

in zooverre nl., dat men haar een rusttijd moet geven. Zoodra

de bladeren beginnen te verwelken, houdt men op met gieten;

alleen als er zich een bloemenstengel ontwikkelt, geeft men

zooveel water, dat deze niet kan verdrogen. Zoodra de nieuwe

spruiten zich beginnen te vertoonen, neemt men de planten uit

de potten, schudt de oude aarde af en zet ze, na de doode

wortels verwijderd te hebben, in nieuwen grond, die niet anders

behoeft te zijn dan voor C. veratrifoUa.

Tot het geslacht Plocoglottis behooren eenige soorten, waar-

van een drietal in West-Java voorkomt, die geen van alle

schitterend zijn, maar waarvan P. acuminata BI. toch niet

onaardig is. Zij heeft een kruipenden wortelstok met lange,

vrij dunne, rolronde schijnknoUen, die aan den top een vrij

groot, langwerpig, gesteeld, donkergroen blad dragen, dat soms

met kleine, ronde, lichtgele vlekken geteekend is. Zijdelings

af.n den knol ontstaat de bloemstengel, die hooger wordt dan

de bladeren en een tros van 3 cM. breede bloemen draagt ; de

kelk- en bloembladeren zijn smal, zeer spits en geel gekleurd,

terwijl de onderste helft van elk blaadje rood gestippeld is

;
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het labellum is veel korter dan de andere bloembladeren, licht

geel en aanvankelijk naar boven "gericht, maar later terug-

geslagen; aan den top eindigt het in eene lange, naar achter

opgerolde punt.

Deze soort wordt herhaalde malen door de plantenzoekers

meegebracht en verlangt eene beschaduwde, vochtige standplaats.

Niet wegens schoonheid, maar om den vreemden vorm der

bloemen verdient Acanthephipplum Javanicum BI. i^l.lll^Yi^.

17) in Orchideeënverzamelingen opgenomen te worden. De

plant, die in West-Java thuis behoort, heeft smal kegelvormige

schijnknollen, die twee groote bladeren dragen, de korte bloem-

tros verschijnt zijdelings aan de jonge scheuten.

De kelkbladeren hangen met de randen samen en vormen een

zakvormig geheel; alleen de topgedeelten zijn vrij en naar

buiten gebogen ; het geheel is roomkleurig rood gevlekt, en de

toppen flets rood gestreept; de bloembladeren zijn eveneens

met de toppen naar buiten gebogen, roodachtig wit, het onderste

gedeelte rood gevlekt. De lip is vrij klein, drielobbig en hoofd-

zakelijk licht geel gekleurd, aan den top van elk der lobben

met eene donker roodpaarse vlek. De stempelzuil verlengt zich

aan den voet sterk tot een z.g. zuilvoet, waarvan het top-

gedeelte vrij in de bloem naar binnen steekt ; hierop is het

labellum met eene geleding bevestigd, waardoor het bij de minste

aam'aking heen en weer schommelt. Deze eigenaardigheid

komt vrij veelvuldig bij de Orchideeën voor en is vooral zeer

ontwikkeld bij de epiphytische groep der Bolhophyllineae''

De plant vraagt eene vochtige, beschaduwde standplaats.

Tot de gemakkelijkst te kweeken aardorchideeën behoort

Spatho(jlottis lüicata BI. Zij vormt bossige planten met talrijke,

groote, sierlijk omgebogen, ruim l'/g M. lange bladeren van

eene frisch groene kleur ; zij zijn veel dunner dan die van Phajun

Blimiei, en niet vlak, maar overlangs geplooid, zoodat de

dwarse doorsnede van een blad eene golvende lijn vertoont.

De bloemstengels zijn iets korter dan de bladeren, doch daar

de laatste omgebogen zijn, verheffen de bloemen, die in

een zeer rijkbloemigen tros aan het einde der stengels dicht
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bij elkaar staan, zich flink boven de plant. De bloemen staan

in de oksels van groote, paarse, groen getopte schutbladeren,

die na het verwelken der bloemen verdrogen doch niet afvallen.

De bloemen zijn lang, paarsachtig gestoeld en hebben eene dwarse

doorsnede van é'/a cM. ; de kelk- en bloembladeren zijn

elliptisch, de laatste echter veel breeder dan de eerste en ver

uitgespreid; de lip is drielobbig, met vrij kleine aan den top

iets verbreede en afgeronde zijlobbcu en zeer smal genageldeu

middenlob, die zich naar den top wigvormig verbreedt ; aan den

voet van den middenlob bevindt zich eene tweelobbige verhe-

venheid, die met lange, uitstaande haren bezet is. Van deze

soort bestaan, wat de kleuren der bloemen aangaat, eenige varië-

teiten; zoo zijn bij 5. pi. var. fl. atopurpiireis helder paars, de

zijlobben van het labellum bruinpaars en de voet van den

middenlob donker geel met roode stippen of wit met paarse

stippen ; bij S. pi. var. /?. lilacinis zijn de bloemen veel lichter

gekleurd, terwijl zij eindelijk bij de variëteit fl. alhis zuiver

wit zijn met citroengele verhevenheid op het labellum.

Deze Spathoglottis, die op Java, Amboina en Sumatra alge-

meen voorkomt, groeit het best op eene half beschaduwde plaats,

veel beter in den vollen grond dan in potten. Uitstekend

kan men er partij van trekken als rand om heester- of boom-

groepen, of onder boomen; om de sierlijke groeiwijze en den

rijken bloei verdient zij zonder twijfel aangeplant te worden.

Yan het geslacht M'dopetalum komen in West-Java twee

soorten voor, die we op het oogenblik in den plantentuin niet

bezitten, doch volgens de afbeeldingen in Blume's Flora Javae

wel de moeite waard moeten zijn gekweekt te worden, en wel

M. speciosum BI. en M. plicatum BI. Beide hebben een krui-

penden wortelstok en langgesteelde bladeren ; bij de eerste

zijn de kelk- en bloembladeren lang lijnvorming, de kelkbla-

deren meten zelf 6 c.M., terwijl de kleur groenwit is met fijne,

overlangsche , flets roode streepjes; de laatstgenoemde heeft

veel kleinere, geel met rood gekleurde bloemen.

Hoewel eigenlijk in dit overzicht niet thuis behoorende wil
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ik hier toch eene korte beschrijving inlasschen van Peristeria

elata Hook., volgens Pfitzer behoorende tot de groep der Gon-

gorineae, waarvan alle leden zeer eigenaardig gevormde bloe-

men hebben. Eene gereede aanleiding om van deze Panamasche

plant melding te maken is het feit, dat ze reeds eenigen tijd

in 's Lands Plantentuin in bloei staat, terwijl een tweede exem-

plaar bezig is een bloemstengel te ontwikkelen. De schijn-

knollen zijn groot, eivormig en dragen eenige ongeveer 1 M.

lange bladeren, die veel overeenkomst hebben met die van

Spathoglottis, alleen zijn zij teerder en scheuren gemakkelijk.

De bloemstengel, die ongeveer 1,70 hoog wordt en rechtop

staat, ontspringt onder den knol ; hij eindigt in een zeer rijk-

bloemigen tros van bijna 4 c.M. breede bloemen (PI. III, Fig.

16.) De kelk- en bloembladeren zijn breed, sluiten met de

randen over elkaar en vormen een komvormig, wasachtig wit

geheel; de lip is breed en naar boven gericht. Het merk-

waardige der blcem is nu, dat de stempelzuil zeer bedriegelijk

een duifje met uitgespreide vleugels nabootst ; de helmknop

is de kop, de daaronder uitstekende spitse kleefmassa de bek,

en een aan weerszijden der zuil staande witte, donker- paars

gestippelde lob de vleugels. Om deze sprekende gelijkenis

wordt de plant in haar vaderland dan ook el spirito sancto

genoemd en staat zij ook in de orchideeën-verzamelingen onder

den naam van heilige-geestbloem bekend. De bloemen rieken

zeer sterk doch niet onaangenaam. Zonder twijfel is dit wel

eene der merkwaardigste hoewel niet juist eene der fraaiste

orchideeën.

J. J. SMITH JR.

(Wordt vervolgd).



PALMEN.

{Vervolg.)

Onder de geslachten, die nu aan de beurt komen, zijn er

die gemakkelijk tot eene groep gerekend kunnen worden, het

zijn vooral Areca^ Pinanga en Mlscliophlaeus^ die zeer nauw

verwant zijn, ook Nenga en Ptychosperma kunnen hiertoe

gebracht worden.

Tusschen al deze geslachten bestaat weinig verschil. Het

zoude mij te ver voeren, ik zoude te uitvoerig worden, zoo

ik de geringe verschillen, die voor een groot deel in de ver-

takking der bloemstengels en in den vorm der bloem te

zoeken zijn, hier wilde uitpluizen. Ik vrees toch, dat dit opstel

over palmen al wat uitvoerig wordt ; de overtuiging echter,

dat palmen in ons klimaat de aangewezen planten zijn voor

versiering van huis en tuin, dat zij niet slechts uitmunten

door sierlijke vormen maar evenzeer door gemakkelijke cultuur,

geven mij den moed deze planten hier uitvoeriger te behan-

delen dan de gewoonte is in dit tijdschrift.

Al de planten tot genoemde groep behoorende hebben ge-

vederde bladeren van eene sappig frisch groene kleur.

De meest bekende zijn hier de Areca Catechu L. pinang.

Pinang is een collectieve naam, die bijna ieder bewoner van

Indië, al is hij ook geen bepaald plantenliefhebber, kent. De
plant, die dezen naam draagt, is hier zoo algemeen, dat velen

haar alleen daarom niet mooi vinden. In werkelijkheid is zij het

wel degelijk, ik bedoel niet de schrale, ziekelijke exemplaren,

zooals men ze soms hier en daar ziet; het zijn de krachtige

planten met slanke, gladde stammen, die de bevallige blader-

kruin statig hoog in de lucht verheffen.
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De naam Pinang wordt door leckcn aan zeer verschillende

planten gegeven, meer speciaal verstaat men er door de Areca

cafechii L, die de z. g. pinang of betelnoot levert, eene vrucht

onontbeerlijk voor de hier zoo algemeene gewoonte van het

siriekauwen.

Zij is algemeen in Indië verspreid, vooral in de warmere

sti'eken op niet te verren afstand van de zee, zij groeit echter

niet in moerassen; oorspronkelijk komt de pinang in het wild

voor op het schiereiland Malakka, in Siam en op de naburige

eilanden, vanwaar zij wegens het algemeen gebruik, dat van

de vruchten gemaakt wordt, over den geheelen Indischen

Archipel en nog verder over Indië verspreid is. Daar zij

echter niet in alle streken, waar het sirie-gebruik in zwang

is, even goed gedijt, o. a. in China en Bengalen, Avorden

jaarlijks scheepsladingen met pinangnoten uit Sumatra,

Malakka, Siam en Cochin-China geëxporteerd. Behalve bij

het sirie-gebruik wordt de pinang wegens haar aanzienlijk

gehalte aan tanine ook nog voor andere doeleinden aan-

gewend.

Bij eene zoo algemeen in cultuur zijnde plant is het na-

tuurlijk, dat er een vrij groot aantal variëteiten ontstaan is, de

meest bekende hebben Maleische namen zooals : Pinang hetoel^

P. hoender ketjil, P. g%dmfj^ P. ghioeng, P. kabongan, P.

kalagar, P. kapok, P. loengloeng, P. soesoe, P. tjohtjoh,

P. tjaroeloeJc, P. toetoel, P. ivaangie, P. wiewie, enz.

Miquel geeft de volgende Maleische namen voor Areca

catechu op; Pinang, Maleisch; Djamhe Jav. en Soend; Hoea

of Hoa, Amb; Boea of Boa, Ternat. enz.

Eene bijzonder fraaie, hier echter vrij zeldzame variëteit,

mogelijk wel eene soort is Areca catechu L. alba; deze zoude

van de Molukken in 's Lands Plantentuin geimportcerd zijn

en daar den naam van Pinang trang hoelan dragen. Hier

bij de liefhebbers van palmen is hij als de gele pinang bekend.

Het aantrekkelijke is de helder gele kleur der bladscheede, die

het bovenste, jongste gedeelte van den stam omsluit. Soms

strekt zich die gele kleur ook tot de bladnerven en
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over een gedeelte van het blad uit, gaat het echter te ver

in het blad, dan is de plant zwak, en kwijnt zij. De vruchten

zijn grooter dan die der gewone pinang en hebben ook eene

fraaie, gele kleur. Gezonde exemplaren groeien vrij snel.

Er zijn echter eenige omstandigheden, die de verspreiding

dezer fraaie plant belemmeren: in de eerste plaats valt de

vrucht nog al in den smaak der inlanders, zoodat we alle

moeite hebben er eenige van voor zaad te krijgen, daar de

meeste, en indien we niet de grootste waakzaamheid aan den

dag leggen, alle gestolen worden. Krijgen we dus al weinig

zaden, zoodra ze ontkiemen, blijkt nog een groot deel niet

zuiver te zijn en wordt groen, terwijl slechts weinige de

fraaie, gele type vertoonen ; onder deze zijn er nog, waarvan

het blad te geel is, de plant lijdt waarschijnlijk aan gebrek

aan chlorophyl (bladgroenkorrels); zoodat het aantal der plan-

tjes waarvan de bladscheede, de bladsteel en een deel der blad-

nerven fraai geel zijn en het blad de sappig groene kleur

heeft, zooals deze soort palm het moet hebben, uitermate

gering is.

Voor planten liefhebbers is echter de Areca Catechu L.

var alha eeue zeer gewenschte plant, een waardige pendant van

de z. g. roode pinang Cyrtostachys rendah, die meer verspeid

is. De eerste is éénstammig en veel dikker, terwijl de tweede

meerstammig en slanker is.

Uit de Molukken is ook afkomstig de Areca glandiformis

Houtt, deze heeft kleine vruchtjes, die dicht bij elkander aan

den tros zitten ; om den bitteren smaak worden zij niet gebruikt.

Het harde hout wordt op genoemde eilanden als tinmmerhout

gebezigd. Miquel geeft als inlandsche namen op : Pinang la7isa^

P. gemoetoe^ P. Pandan; terwijl Filet de plant Dokkoe, Ter-

nataansch, noemt, een naam, dien zij volgens denzelfden schrij-

ver met Ptychosperma Rumphii gemeen heeft.

Fraaier is Areca triandra Roxb. zij vormt geheele bosclijes,

groeit meerstammig en niet zeer hoog, zij voldoet zeer goed

in palmen-groepen ; de variëteit Areca triandra èawcawa gelijkt

veel op eerstgenoemde.
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Een paar lieve dwergpalmen, die uitstekend in potten ge-

kweekt kunnen worden, zijn Areca pumila, djambé rendah en

Areca concinna. Zij bloeien reeds vroeg en dragen, terwijl zij

nog klein zijn, fraaie vruchtjes, zoodat men planten in bloera

en vrucht in potten of tobben kan hebben, hetgeen bij weinig

palmen het geval is.

Wij hebben in den tuin eene plant staan onder den naam

van Areca madagascariensis^ die blijkbaar geen Areca is, zij

behoort onder onze fraaiste palmen en draagt gedurig vrucht.

Het geslacht Nenga bevat volgens Scheffer drie soorten,

N. tvendlandiana, N. nagensis en N. latisecta. Wij bezitten

alleen eerstgenoemde, een fraaien, meerstammigen palm, die

niet hoog opgroeit; volgens denzelfden plantkundige zijn de

beide andere soorten niet goed beschreven en mogelijk wel

identiek met eerstgenoemde.

Pinanga Kuhlü is ook een fraaie, meerstammige, lage palm.

Pinanga ternatemis Scheff stond vroeger in den tuin onder

den naam van Areca gigantea. Het is een fraaie, éénstammige,

hoog opgroeiende palm, die door den heer Van der Crab op

Ternate gevonden en naar den Buitenzorgschen tuin gezon-

den is. De plant gelijkt wel wat op Mischophloeus panicu-

lata, de inlandsche naam is goenagn. Hij verschilt van

laatstgenoemde, doordat hij geen adventief-wortels boven den

grond heeft; het exemplaar in den tuin draagt nu en dan

zaden en heeft oene hoogte bereikt van 3ü vt., de bladeren

zijn 12 vt., lang.

Pinanga maiaiana Scheff is een meerstammige, niet hoog

opgroeiende palm, die door Teysman van Palembang is geïmpor-

teerd en daar don naam draagt van „oeraj^ oeraf'-^ dezelfde

reiziger heeft hem ook gevonden te Pangkalan-browi bij Landak

op Borneo.

Pinanga patuia BI. is door Teysman gevonden aan de oevers

van de Kapoeas rivier en bij Soengei Landak op Borneo. Het

is een meerstammige, sierlijke palm, iets lager dan de voorgaande.

Een zeer fraaie, fijnbladerige palm braclit Teysman indertijd

mede van Goenoeng Penin op Borneo, het is ons niet mogen
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gelukken de plant in liet leven te houden. Jammer genoeg,

daar juist deze Pinanga salicifolla, een der fraaiste, zoo niet

de fraaiste van het geslacht is. Het is een dwergpalm, de

stammetjes hebbeu een diameter van 2 a, 2^j^ mM. en eene

lengte van 3 a 6 duim. De bladeren, waarvau de scheede drie

duim lang is, zijn in hun geheel l'/g a 8 vt. lang, de blad-

steel is met eene bruinachtige stof bedekt.

Mischophlaeus paniculata Scheff is waarschijnlijk synoniem

met Arrea communis Zipp., Seaforthia communis en vesfiaria

van Mart.

Ptychosperma elegans BI. is synoniem met Pt. seaforthia van

Miquel, een zeer fraaie, eenstaramige, niet zeer hooge uit

Australië afkomstige palm.

Piijchosperma paradoxa Scheff is een zeer fraaie, krachtig

groeiende, éénstammige, van Nieuw-Guinea afkomstige palm,

die hier overvloedig zaad produceert.

Een der fraaiste palmen in onzen tuin is Khopaloblasfe

hexandra Scheff, die door Teysman van het eiland Batjan, waar

hij den naam van Ninjioer draagt, is ingevoerd. De slanke

stam, de fraaie, zeer fijne bladeren, waarvan de stengel en de

middennerf een wollig bruin overtreksel hebben, maken hem

ook als kleine plant in bloementafels zeer gewild. Uit Europa

wordt ons gedurig zaad van dezen palm gevraagd, aan deze

aanvraag kunnen we, jammer genoeg, in den eersten tijd niet

voldoen, daar de moederplanten te oud beginnen te worden en

geen rijpe vruchten meer produceeren. Gelukkig bezitten we

verscheidene goed groeiende, jonge exemplaren, die waarschijn-

lijk wel spoedig zullen gaan bloeien en zaad voortbrengen.

Zeer eigenaardige palmen zijn de Oncosperma^s^ waarvan

vooral O. filamentosa, Nibicng hier bekend genoeg is ; hij droeg

vroeger den naam van Areca Nihung maar is later terecht

van het geslacht Areca gescheiden. Hij is algemeen verspreid

op de Soenda eilanden ; iii de moerassige streken aan Java's

zuidkust komt hij veel voor, in de noordelijke deelen van

laatstgenoemd eiland minder. Junghuhn plaatst hem in de

kustflora, die landwaarts in groeit. De Nibung is een zeer
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slanke, eenigszins gedoomde, meerstammige palm, die niet

zoozeer in de kustnioerassen dan wel op de hellingen voor-

komt. Bij Soekapoera b.y. komt hij groepsgewijze Yoor, zoo

ook in de Molukken en op Malakka. Op Borneo worden de

hutten op de stammen van dezen palm gebouwd, terwijl het loof

tot dakbedekking dient; op Java worden de jonge nog onont-

wikkelde bladeren rauw of gekookt met rijst gegeten. On-

cosperma horrida gelijkt op de vorige maar heeft kleinere

vruchten, beide soorten zijn voorzien van sterke dorens, zelfs

de bloemscheeden zijn er dik mede bezet.

Oncosperma fat^ciculata Thw. is van Ceijlon afkomstig, hij

is niet zoo groot als beide eerstgenoemde soorten. Wij be-

zitten er in den tuin een paar exemplaren van, die de voor

palmen zeer vreemde eigenaardigheid vertoonen, dat de stam

zich op eenige voeten hoog boven den grond vertakt of liever

zich in tweeën splitst.

Euterpe oleracea Mart. is een van Brazilië afkomstige, slanke,

meerstammige, hooge palm, die in zijn vaderland nuttig is,

daar uit de zaden olie bereid wordt, en het hart als z.g. palm-

kool eene gezocht lekkernij oplevert.

Oreodoxa regia Mart. is de naam der uit Zuid-Amerika

vooral van de Antillen afstammende, prachtige Konmgspalm.

Eene majestueuze plant, die haar naam eer aandoet en voor

lanen en ook als alleenstaande plant altijd voldoet. Hij groeit

hier uitstekend en is zoo bekend, dat eene verdere beschrijving

overbodig genoemd mag worden. Hij levert hier overvloedig

zaden en kan uit een schoonheidsoogpunt niet te veel verspreid

worden; vooral voor alleeën, waar niet te veel schaduw ge-

wenscht wordt, voldoet hij uitermate.

Oreodoxa oleracea ]VIart en O. acuminata gelijken wel op

eerstgenoemde maar zijn niet zoo fraai.

Een eigenaarde palm uit onzen Archipel is Cali/ptrocalyx

sjncatus BI. De bloemstengel, waaraan ook later de vruchten

komen, is dikwijls zeer lang, hetgeen de plant een vreemd

aanzien geeft. Hij komt op Ambon en de andere Moluksche

eilanden, in de bosschen der bergstreken, op Ternate enz. veel
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voor. Het hout, dat tamelijk vast is, wordt door de inlanders

als timmerhout gebezigd. Het is een der weinige palmen, die

ook hier vrij hoog in het gebergte geplant kunnen worden ; in

onze bergtuinen te Tjibodas groeit hij zeer goed en is zelfs

krachtiger en fraaier dan te Buitenzorg.

Phytelephas macrocarpa R. et P. kan niet gerekend worden

tot de schoonste palmen, wel tot de merkwaardigste, daar zijne

tamelijk groote zaden het planten-ivoor leveren, waarvan allerlei

zaken, die men gewoonlijk van het dierlij k-ivoor maakt, ver.

vaardigd worden.

Chrysahdocarpus lutescens fVendl. behoort onder de fraaiste

palmen, zoowel voor cultuur in tobben of potten als voor den

tuin. In potten gekweekt is hij eene fraaie, bosschige plant

met fijn, groen loof en gele bladstelen; plaatst men de plant

op eene zonnige plek, dan krijgt zij eene heldergele tint.

In den vrijen grond geplant wordt zij nog fraaier, daar zij dan

eerst dichte boschjes vormt, waaruit zich later eenige stengels

verheffen met wat grootere bladeren aan den top. Hij is een

der beste palmen voor niet te groote tuinen, daar hij wel dicht

maar niet hoog groeit, ook voor randen langs palmenvakken is

hij bijzonder geschikt. Oudere namen dezer plant zijn: Areca

lutescens Bory, Hyophorhe Commersomiana Mart.

Eene geheel andere soort palm is WaUichia porphyrocarpa

Mart. Hij komt op West-Java voor en draagt daar den Soenda-

neeschen naam Kihoera^ hij groeit daar in debosschen op de lagere

berghellingen, op alang-alang velden en aan de rotsachtige oevers

van rivieren. Yolgens Hasskarl plant men dezen boom, waar

men rijstvelden wil aanleggen, ook bij eene ziekte der rijst

(het wit worden der toppen) wordt hij aan den kant der water-

leidingen geplant. De groote bladeren met gegolfde randen

geven een prachtig materiaal ter versiering der wanden van

groote zalen bij feestelijke gelegenheden; tegen de witte muren

maken zij vooral 's avonds hij heldere verlichting een tooverachtig

effect.

Onder de meest bekende palmen behoort in deze streken

zeker de Areng, Arenga saccharifera Lab. Deze palm is over

IV éó
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den geheelen Arcliipel verspreid, komt voor ten Oosten van

de Golf van Bengalen tot op de Philippijnsclie eilanden,

Malakka en Cochin-China, vooral in vochtige en boschrijke

valleien, in de bergstreken der vulkanische gewesten van

Java tot 1800, soms tot 4000 vt. Volgens Junghuhn ont-

breekt de Areng in geen dorpsboschje op Java. Hij bloeit

het geheele jaar. Het suikerhoudend vocht kan men én uit

de vrouwelijke én uit de mannelijke bloemkolven verzamelen.

De neerhangende bloemkolf wordt met een plat hout geklopt

ter vermeerdering van den toevloed der sappen, drie of vier

weken later worden de takken er afgesneden en de wonden

met bladeren of met eene kleefstof overdekt. Daarna wordt

aan den as der bloemkolf, die ongeveer op het midden af-

gesneden wordt, eene bamboe bevestigd, om het lichtgele

sap op te vangen, dagelijks wordt een schijfje van de wond-

oppervlakte afgesneden. Het versche sap is helder van kleur,

spoedig wordt het troebel en begint te gisten, en onder bij-

voeging van eenige bittere en samentrekkende wortels en

schorsen wordt er de sagueer van gemaakt, toeak Mal.

legen Jav. en Soend. Door voortgezette gisting verkrijgt men

azijn. Het groote nut echter bestaat in de areng-suiker, die

uit het sap gemaakt wordt.

Het hout is hard, en de vezelachtige stof tusschen den stam

en de bladstelen levert de iendjoek, de beste der atapsoorten

voor dakbedekking ; men vermengt de iendjoek met atap-kirai

om meer duurzaamheid aan de laatste te geven. Ook het touw uit

de fijnere vezels gemaakt, het z. g. iaUdoek is buitengemeen

duurzaam. Arenga saccharifera behoort zeker onder de nut-

tigste palmen.

Caryota behoort ook onder de fraaiste palmengeslachten,

waarvan er in den Archipel verscheidene te huis behooren.

Een prachtige, hoog opgroeiende, forsche palm is C. mixima BI.,

een boom, die tot 60 a 70 vt. lioog opgroeit en in West-

Java tot vrij hoog in het gebergte voorkomt. Junghuhn

zegt tot op 3 a 4000 vt. boven de zee, hij draagt hier den

naam van Soewankoeng^ ook wel Soewankoeng besaar. Ook in
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lagere streken kan hij met veel succes geplant worden ; te

Buitenzorg hebbeu we er eeuige fraaie exemplaren van.

De meeste andere Caryota's zijn meerstammig, zij dragen

hier den naam van Sarraj^ de groote bladeren zijn bijzonder

sierlijk en voldoen goed voor wandversiering bij feestelijke

gelegenheden.

Orania regalis Zipp is een prachtige palm van Meuw-Guinea

afkomstig; er staan te Buitenzorg fraaie planten van met groote,

donker oranjekleurige vruchten. Orania macrocladas Mart,

van Malakka en Orania philippmem^is Schelf zijn ook waardige

representanten van dit geslacht.

Wij komen nu weer aan eene groep met waaiervormige

bladeren, waarvan Corypha Gebanga Mart eene type is. Jung-

huhn zegt van dezen palm: hij is de eenige palmsoort, de

Niboeng zelfs niet uitgezonderd, die ter plaatse, waar hij

groeit, het gebied voert over de Flora en eene eigenaardige

physionomie aan het landschap geeft. De Gehang groeit aan

den voet en op de lage met alang alang gras getooide berg-

hellingen, vooral in Tjidamar en in Soekapoera, waar de bodem

uit zachte zandsteensoorten bestaat. Hij daalt nimmer af tot

in de onmiddellijke nabijheid der kust en nadert het strand

niet dichter dan tot 1 a i/^ paal, doch verwijdert zich hoogst

zelden er verder dan 3 paal van daan, ongeveer tot waar

de allengs opstijgende bodem eene hoogte van ongeveer 3 a

400 vt. bereikt. De gordel, welke deze palmensoort vormt, is

gewoonlijk slechts V2 ^^ ^li P^^^ breed, is echter met eene

scherp geteekende grens van het ter wederzijde liggende terrein

gescheiden. De geringe breedte ervan valt voornamelijk in het

oog op die plaatsen, waar deze gordel zich verscheidene mijlen

ver in eene evenwijdige richting langs de kust voortzet. Aan

beide zijden van dezen gordel en ook tusschen de boomen groeit

dikwijls niets dan alang alang, dat op een afstand gezien,

een helderen, lichtgroenen grond vormt, waarop de donkere

waaierpalmen zeer fraai uitkomen. Hoewel de planten op

eenigen afstand van elkaar groeien, meent de beschouwer, die

het palmeubosch ziet van een hooger gelegen standpunt op



— 660 —

eenigea afstand, dat hij millioenen lijnrechte zuiltjes, ter hoogte

van 30 a 40 vt, voor oogen heeft, die allen op gelijke hoogte

van kogelronde toppen voorzien zijn.

Menschen, die niet gewoon zijn zulke bosscheu te zien, die

meer in loofwouden verkeerd hebben, waar vrij aanzienlijke

verschillen onder de boomen bestaan, staan in zulk een Gebang-

woud verstomd over de groote regelmatigheid van vorm en

over de buitengewone overeenkomst, die tusschen die honderd-

duizenden wijd uiteenstaande en met een ronden top gekroonde

zuiltjes bestaat. Treedt men het woud binnen, dan ziet men,

dat deze kogelronde kronen samengesteld zijn uit ontzaggelijke

groote waaiervormige bladeren, — de bladstelen van jonge boo-

men zijn dikwijls 20 vt. lang — en dat de zuiltjes zijn plomp

gevormde stammen, met trapsgewijs boven elkander liggende

kringen. Zelden groeit er eenig kreupelhout binnen deze wou-

den. Niets dan het dorre alang alang gras, dat 3, 4 soms wel 5 vt

hoog opschiet, bedekt heinde en verre den drogen, zachthellen-

den bodem. Gedurende heete, zonnige dagen zal de wandelaar

tegen het middaguur te vergeefs schaduw zoeken in deze

gloeiende streken ; evenals in een graanveld wordt het alang

alang gras her en derwaarts bewogen en allerwege, waar het

is neergebogen, en waar het zonlicht dan loodrecht de bla-

deren beschijnt, wordt het zoo sterk teruggekaatst, dat de

grasbodem in de verte een zilverwit, blinkend tapijt schijnt.

Uitgeholde stukken van den stam worden met geitevellen

overtrokken, en dienen als een soort trommels (bedoek) om den

tijd van het gebed in de Missegiet aan te kondigen, vele an-

dere deelen van den boom worden tot nuttige doeleinden

aangewend.

De Corypha's bloeien maar eens in hun leven, een reus-

achtige, sterk vertakte bloemstengel, die een pyramidalen vorm

heeft, komt uit het hart van den boom. Indien de plant zoo

met duizenden kleine bloempjes te gelijk bloeit, levert zij

een imposant gezicht op; zoodra de vruchtjes rijp zijn, sterft

de boom af.

Veel kleinere palmen vindt men in het geslacht Licualn.
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De meeste hebben eene groote decoratieve waarde, zij kunnen

in groepen of als alleenstaande planten in het gazon met veel

succes geplant worden, ook in potten en tobben kunnen zij

ons goede diensten bewijzen.

Miquel geeft op Licuala spinosa Wurmb. wiroe. Deze in-

landsche naam geldt voor de meeste andere soorten. Filet

noemt de prachtige op Sumatra voorkomende Licuala amjjU-

frons Miq, paleh. Licuala elegans BI. wargoe gedeh. Zooals

bekend is noemt men in de Soenda landen de Eaphis javanica,

die de fraaie wandelstokken produceert ook wargoe.

Onder de fraaiste waaierpalmen op Java voor potcultuur kun-

nen de Livisfona''s genoemd worden; in de eerste plaats de

veel op Oost-Java voorkomende Livistona rotundifolia Mart,

sadang, serdang enz In kleine potjes gekweekt zag ik er

te Batavia prachtexemplaartjes van, de wijze van cultuur van

palmen in kleine potjes heb ik bij de rottans op pag. 528

van dezen jaargang reeds beschreven. Ik kan daarom volstaan

daarnaar te verwijzen; door te handelen zooals daar is aan-

gegeven kan het niet missen, of men komt in het bezit van

zeer sierlijke dwergwaaierpalmpjes, die voor versiering van

tafel en voorgalerij met succes kunnen dienen.

Andere zeer goede Lioistona^s zijn: L. suhglohosa L.olivae-

formis^ L. Hoogendorpü, de laatste is als alleenstaande plant

in den tuin zeer decoratief.

Een niet op Java te huis behoorende, prachtige waaierpalm

is Pritchardia] wij hebben in den tuin een goed groeiende

Pr. pacifica. Over het algemeen zijn deze palmen echter min-

der voor onze warme benedenlanden geschikt.

Van het geslacht Saba], dat uitsluitend in Amerika te huis

behoort, bezitten we ook eenige fraaie soorten.

Prachtige palmen met kleine, waaiervormige bladeren levert

het geslacht Thrinax] door de lange bladstelen en den be-

valligen vorm der bladeren bebooren zij tot de sierlijkste

palmen voor potcultuur. In den plantentuin staan een paar

fraaie exemplaren van Thrinax argentea Lodd.

Ik zal dit opstel eindigen met in het kort nog een palmen-
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geslacht te bespreken, dat niet minder fraai dan nuttig is,

namelijk Plioenix. Sommige soorten van dit geslacht hebben

een middelmatig hoogen stam, terwijl andere bijna geheel

stamloos zijn. De zaden van enkele soorten o. a. van den

dadelpalm leveren eetbare vruchten, die langwerpig rond zijn

en verschillende kleuren hebben zooals safraan geel, bruin of

zwart.

Phoenix dactylifera L. wordt in N'oord-Afrika, Arabië, op

de Kanarische eilanden enz gecultiveerd. Er bestaat een aan-

zienlijk aantal variëteiten van, de vruchten behooren onder de

voornaamste voedingsmiddelen der bovengenoemde landen, zij

worden geconserveerd hier aangebracht onder den naam van

corma. Het is eigenaardig, dat de zaden, die men hier in

die corma vindt, meestal zeer goed kiemen, het is mij dikwijls

gelukt uit die zaden goede planten te kweeken.

De fraaiste van allen is Ph. rupicola T. Anders, die in

Nepal en Bhoatan in het wild voorkomt, maar ook hier zeer

goed groeit Wij bezitten er eenige prachtexemplaren van.

Hiermede moet ik mijne opstellen over palmen besluiten.

Het is natuurlijk, dat ik hier slechts een zeer gering aantal

besproken heb van de soorten, die wij in den plantentuin

cultiveeren, en nog veel minder van het aantal der bestaande

soorten. Ik hoop ook nu en dan nog wel eens op den een

of anderen fraaien palm terug te komen, ik vlei mij, dat ik

met mijne opstellen eenige vrienden te meer voor de palmen,

„de vorsten uit het plantenrijk" heb gewonnen, want ik her-

haal het hier nog eens: geen planten hebben hier zulk eene

groote decoratieve waarde en zijn zoo gemakkelijk te kweeken

als de palmen.

H. J. WiGMAN.



KINOLOGISCHE STUDIËN VII.

lu eene vorhauJeliug „Over de toeneming van het alkaloïd

gehalte der kinaboomen" geeft de Heer van Leersum, adj. directeur

der Gouvernements kinaondernemingen, eene voorzetting van een

vroeger reeds beginnen onderzoek. Het bleek uit tal van analyses,

dat de betrekkelijke toeneming het grootst is, vfanneer het plantje

den leeftijd bereikt tusscheu 1 en l'/^ jaar, n.1. van 2.18 ^j^ tot

4.49 •>|'„. Op een leeftijd van 2 jaar was het gemiddeld gehalte van

een 1000-tal boompjes van enten van moederboom no. 38 ƒ6.9 °/^ ter-

wijl het op een leeftijd van 3 jaar gestegen was tot 9.6 "/^ chinine.

Na het 4^ jaar wordt de toeneming veel minder en bedraagt slechts

ongeveer 0.2 "/^ 'sjaars.

Deze resultaten zijn in overeenstemming met hetgeen de praktyk

reeds geleerd had. Empirisch was men tot de slotsom gekomen,

dat een monster uit een 4 jarigen Ledgeriana-tuin vrijwel het

kininegehalte zal aangeven van het later uit dien tuin te ver-

krijgen product. Naar het schijnt verkrijgt men op minder vrucht-

baren grond basten met lager kininegehalte.

Bij het bestudeeren van het vraagstuk der toeneming van het

gehalte zal men volgens den Heer v. Leersum op tal van factoren

moeten letten zooals daar zijn plantwijdte, P of 2® aanplant, soort

van grond, beschaduwing, grondbewerking, bemesting enz.

Behalve eene lijst der verrichte analyses geeft schrijver nog eene

graphische voorstelling van het gehalte van kinaplanten gedurende

de eerste vijf jaren van haar leven, waaruit met een oogopslag de

eigenaardige toeneming van dat gehalte blijkt.

(Nüttmrk. Tijdschr. voor Ned. Indié\ r.

Dl. III, Afl. 2, blz. 125.)
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DE SCHADELIJKE CKYPTOGAMEN DEK,

WARME KASSEN.

"Wij vinden in de lO"*® aflevering van Teysmannia 1893 een

referaat der onderzoekingen van den haer P. Hennings, over de

schade, welke cryptogamen bij potplanten aanrichten. Ter aanvul-

ling dezer beschrijving volge hieronder eene opsomming der hoo-

gere cryptogamen (z. g. n. paddestoelen), welke dezelfde heer geeft,

en welke in Europa dikwerf aanmerkelijke schade aanrichten in

kweekkassen zoowel als in de warme serres. Menigeen zal wel-

licht verwonderd opzien van het groot aantal dezer lagere

organismen, welke het leven bedreigen onzer met zooveel zorg

gekoesterde en gekweekte planten, men houde echter in het oog,

dat juist die extra zorg ook den vijanden gedeeltelijk ten goede

komt. Zoo is de warme, vochtige lucht in de serres een buiten-

kans voor sommige paddestoelen, waardoor zij zich snel ontwikkelen.

Een ieder, die weleens eene kas bezocht, waar onlangs versche

run van leerlooierijen was ingebracht, viel wel de gele, slijmige massa

op van Fidigo septica. Deze slijrazwam heeft het vermogen zich door

uitstulpsels der plasmamassa waaruit zij bestaat, voorttebewegen

en bedekt soms groote uitgestrektheden met een zwavelgele laag.

Behalve deze vinden wij nog andere slijmzwammen, zoo P/i/fs-arum

soorten, soorten van Stemonite.-i, Comatrichia etc, die alle zeer

sierlijke, maar ook zeer vergankelijke vruchtlichamen vormen.

Jonge stekjes en zaadplanten worden dikwerf door deze zwammen
bedekt, bij grootere planten richten zij echter geen schade meer aan.

In de donkere herfst- en winterdagen treden de draadzwammen

op, die zich overal over rottende plantendeelen verbreiden. Som-

mige, vooral de soorten tot de Peronosporaceeën behoorende, zijn

zeer schadelijk; zoo de Phytophthora Cactorum.

De eigenlijke roest-schimmels komen niet zoo verspreid voor,

slechts Coleosporium Senecionis richtte schade aan. Op bladeren van

Phoenix- en CAamaero/Js-soorten vindt men somtijds Graphiola

Phoenicis, die tot deze groep van schimmels wordt gebracht.

Onder de grootere hoed-zwammen of eigenlijke paddestoelen vin-

den wij menig gevaarlijk individu.

Onder aan oude stammen treft men dikwerf soorten van Corti-

ciitm en Stereum aan, die soms don dood van de aangetaste planten

tengevolge hebben. Lucht men in den winter weinig de kassen,
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dan wordt al het houtwerk, de planten, tobben en den grond zelfs

met een spinwebachtig net van schimmeldraden der Coniophora

cerebella bedekt. Deze schimmel gelijkt veel op de huiszwam en

kan dikwerf even schadelijk zijn.

Houten stellingen, vaten etc. worden menigmaal aangetast door

Folyporus soorten. In Berlijn b. v. richtte de Polijporus Vaülanti

aanmerkelijke schade aan, zelfs levende planten vielen dezen zwam
ten ofiFer De grond in potten wordt soms geheel doorwoekerd door

het rayceel (schimraeldraden) van dezen Polijporus, die eene eigen-

aardige, zuurdeegachtige lucht verspreidt.

Verder merkte de heer Hennings in Berlijn in eene warme kas

nog de Polyponis Braunii op , die hem ook uit Brazilië werd

toegezonden.

De echte huiszwam (Merulius lacnjmans) komt zeer algemeen

voor, zoodra het maar wat vochtig is in eene serre. Menigeen on-

dervond reeds tot zijne schade, hoe snel alle houtwerk door deze

zwam wordt vernield. De huiszwam is weinig kieskeurig en wordt

zoo goed als overal op aangetroffen, als het maar vochtig is. Andere

soorten zooals Merulius aureus etc. vindt men ook soms op dezelfde

wijze schade aanrichtend ; zoo ook o. a. Daedalea quercina.

Op dennenhouten planken, in het donker soms wonderbaarlijk

vergroeid , komen Lenzites sepiaria en Lentinus lepideus voor, tot

de Agaricineae behoorende evenals Crepidotus—Acheruntius, die ook

dikwerf op houtwerk in mijnen voorkomt.

In kwaden reuk bij houtvesters staat de Ehizomorpha suhcortic

alis , af en toe werd deze in groote plantenkuipen gevonden. Dik-

werf vindt men het wortelstelsel van grootere planten, uit de warme

of koude kas, omgeven door een net van Rhizomorpha-dTa,den, welke

dan ook evenveel schade kan aanrichten als bij naald- en loofboom-

hout.

Uit de tropen werd met geïmporteerde planten tevens menige

paddestoel ingevoerd, z. o. a. Lepiota copaesUpes, die in tropisch

Amerika thuis behoort. Hetzelfde gebeurde met andere Lepiota-

soorten en PsalUota echinata Lepiota rhacodes, eene paddestoel waar-

van de hoed soms ^ voet groot wordt, doet dikwerf veel schade»

in de kweekerijen van eetbare champignons.

De buikzwammen of Gasleromyceten worden in de kassen door

een hunner sierlijkste vormen vertegenwoordigd, de Cyathus striatus.

De bekervormige, bruinviltige vruchtlichaampjes ziet men dikwerf
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potten en kweekbedden dicht bedekken. Onder de buikzwammen
komen enkele onder-aardsche vormen voor, waarvan wij Htjdnan-

gium carneum en Hijmenogaster Klofzschiï soms in de aarde van

potten en plantenkuipen vinden zonder direct schadelijk te zijn.

Sphaerobolus carpobolus, van uiterst sierlijken vorm, komt zeer

dikwerf voor in kweekkassen, het myceel dringt in den grond

door en omgeeft soms de wortels.

Op zieke stammen en planten in serres vindt men dikwijls Xylaria

pohpnorpha, het zwartaehtige myceel doorwoekert het houtgedeelte

van den stam en doet deze ten slotte geheel afsterven. Uit Ka-

merun werd op stukken hout, met epiphytische orchideën begroeid,

in den botanischen tuin te Berlijn Xylaria arhuscula ingevoerd,

die zich daar spoedig verspreidde. Op dezelfde wijze werd Gostus

Lucantisianus overgebracht.

Op afstervende bladeren en stengels van Araceaë, Pandanaceae en

3/<^sa-soorten vindt men vrij veelvuldig verschillende soorten

van het geslacht Nectria.

Of de planten tengevolge dezer zwam of reeds vroeger ziek

waren was moeilijk meer uit te maken.

In het voorjaar van 1889 werden tot 30 voet hooge stammen

van Seaforthia elegans in de palmenkas te Berlijn ziek. Weldra

trad uit lange spleten in de bast de hel-roodgekleurde-sporenmassa

van Isaria rhodosperma te voorschijn, eene conidiën-vormende zwam.

Grele vlekken op het blad worden menigmaal door Sphaeropsideae

veroorzaakt. Zoo op Ca?ne/^/a-blad, Fhijllosficta Camelliae, Conio-

thijrium soorten op palm en agave-bladen. Phoma Gacti is dikwerf

de oorzaak van den dood van Cerens en andere (7ac^«s-soorten'

Fumago salicina overdekt soms alle bladeren en stengels met eene

zwart gekleurde, roetachtige laag, die de ademhaling der planten

en haar groei zeer belemmert.

Voor de volledigheid kunnen wij ten slotte hier nog de lever-

mossen en loof-mossen vermelden. Lnnularia vulgaris en Marchan-

tia polgmorpha zijn voor eiken kweeker oud-bekenden. Ook de

loofmossen zijn in de warme kassen door een groot aantal soorten

vertegenwoordigd, waaronder verschillende exotische mos-soorten

uit Nieuw-Zeeland en Nieuw-Holland, met boomvarens overge-

bracht naar Herig n, b. h.

(Garfenflora, Jahrg, 42, Ilcfl 10.)
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CASIMIROA EÜULIS, EEN NIEUWE, SUBTROPISCHE
VRUCHTBOOM.

Behalve de talrijke tropische vruchtboomeu, die door 's Lauds

Plantentuin geïmporteerd zijn, begint men in den laatsten tijd ook

meer de aandacht te vestigen op subtropische vruchtboomen.

De z.g. Australische noot Macadania teniifolia draagt vooral

te Tjibodas maar ook te Buitenzorg smakelijke vruchten, de zaden

er van zijn reeds hier en daar verspreid. De Japansche Kaki,

Diospyros Kaki, waarvan in Japan talrijke variëteiten worden

gekweekt, groeit uitstekend in de bergtuinen te Tjibodas. Wij

hebben daar eene der beste verscheidenheden met vruchten, die

in het geheel geen zaad meer bevattan. Deze eigenaardigheid

duidt op een hoogen graad van veredeling, de vrucht is heerlijk

van smaak, maar de spoedige verspreiding wordt er niet door

bevorderd. Onze variëteit van de Kaki is niet voor de beneden-

landen geschikt, proeven daarmede genomen mislukten, het zal eene

vrucht voor de bovenlanden blijven. Het zijn trouwens juist de

streken, waar de grootste behoefte bestaat aan vruchten, want van

de tropische vruchtboomen, waarvan we in de benedenlanden pro-

fiteeren, groeien er daar weinig. Ook dé tehrong wollanda, Cijpo

mandra hetacea, is een goede vruchtboom voor de bovenlanden.

Nu komt er in onderstaand tijdschrift een opstel voor over een

nieuwe, subtropische vruchtboom, die van Mexico afkomstig, voor

het eerst in Europa in den vrijen grond vrucht gedragen heeft iu

den tuin van den heer Hanbury te La Mortola bij Ventimiglia.

Reeds vroeger heeft men in de warme kas van den heer Mitchell

te Kylemore in Engeland er rijpe vruchten aan geteeld. Laatst-

genoemde heer beweert, dat het eene der heerlijkste vruchten was»

die hij nog ooit geproefd had. De vrucht gelijkt veel op die der

Japansche Kaki, heeft eene gele kleur en is ongeveer 5 cM. in

middellijn.

De inboorlingen in Mexico schrijven aan de vrucht slaapver-

wekkende eigenschappen toe, terwijl zij beweren dat de zaden

vergift bevatten.

Een onderzoek heeft echter aangetoond, dat men om er eenig

nadeelig effect van te ondervinden, er hoeveelheden van zoude

moeten gebruiken, waartoe niemand in staat is.

{Gardeners' Chronicle, No. S53— vol. XI F.) w.



KORTE BERICHTEN UIT 'S LANDS PLANTENTUIN,
UITGAANDE VAX DEX DIRECTEUR DER INRICHTING.

VOORLOOPIG RAPPORT OVER DE BIBITZIEKTE IN DE
TABAK, DOOR Dr. J. VAN BREDA DE HAAN.

lu de tabakverbouweude streken van Sumatra's Oostkust wordt

sinds eukele jaren op de kweekbedden der tabak, zoowel als op

het veld, eene ziekte waargenomen, welke onder den naam van

„hihitziekte^'' (kaki boesoek, bij de inlandsche bevolking) algemeene

ruchtbaarheid heeft verkregen.

Aangezien er meerdere ziekteverschijnselen zijn, welke in de

tabakskweekbedden optreden, zoo is wellicht de benaming van

^hihitziekte'^ voor een speciaal geval minder juist, voorshands zullen wij

echter, ter voorkoming van verwarring, dezen naam blijven gebruiken.

Als „c/e bibitziekte''^ in engeren zin, beschouwen wij dus de ziekte

in Deli algemeen onder dien naam bekend, en waarvan de be-

schrijving in achterstaande bladzijden volgt:

Over het eerst optreden der bibitziekte loopen de berichten zeer

uiteen. Algemeen hoort men zeggen, dat in 1889 de ziekte voor

t' eerst zoude zijn waargenomen, waar tegenover zeer geloofwaar-

dige berichten melden, dat reeds sinds geruimeren tijd dezelfde

ziekte in Deli heerschte. Bij tusschenpoozen evenals b.v. in 1892

zoude de ziekte een racer epidemisch karakter aannemen en zoo-

doende meer de aandacht op zich vestigen. Zoo zijn er berichten,

dat in 1878 dezelfde ziekte zich reeds in nagenoeg even sterke

uitbreiding vertoonde, ook toen werd reeds menig kweekbed
verwoest.

Van de Maleiers, die reeds sinds onheuglijke tijden tabak uit-

zaaien en planten, kan men vernemen, dat ook onder hen de-

zelfde ziekte reeds van vroeger datum bekend is, volgens sommigen

zelfs reeds vóór de vestiging van Europeanen als tabakstelers
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op Sumatra's Oostkust. Het zoude trouwens ten hoogste bevreem-

dend zijn, wanneer in een zeker jaar de ziekte plotseling in zoo

hevige mate ware opgetreden, zonder reeds vroeger, hetzij dan in

geringeren graad, voor te komen. Zoo men bij administrateurs,

die reeds geruimen tijd tabak planten, navraagt, of zij vroeger

steeds gezonde kweekbedden hadden, dan luidt, in het meeren-

deel der gevallen, het antwoord, dat ook vroeger wel kweekbed-

den werden afgeschreven, maar dat men hieraan geen aandacht

schonk, in zulk eene geringe mate als 't verschijnsel optrad.

Nu de schade in de laatste jaren echter aanzienlijker is gewor-

den, werd men onwillekeurig genoopt op het ziekteverschijnsel te

letten en was het voor velen, alsof de ziekte in 1889 plotseling

hare intrede deed.

In vroegere jaren was de bibitziekte wellicht nog niet zoo

verspreid en trad meer locaal op, in de laatste tijden heeft de

ziekte zich echter meer en meer verbreid en schijnt het, dat jaarlijks

de aangetaste uitgestrektheid toeneemt.

De ondernemingen op het gedeelte van Sumatra 's Oostkust, waar

tabak verbouwd wordt, zijn op eene lange, smalle kuststrook gelegen,

zoodat verscheidene harer reeds op de helling liggen van het vrij

plotseling en steil oprijzend gebergte, dat de Battakker-hoogvlakte

omzoomt. Op dus betrekkelijk geringen afstand wordt tabak

op vrij verschillende hoogten boven den zeespiegel geteeld, de bibit-

ziekte schijnt zich echter hieraan niet te storen, hoever land-

waarts, of hoe hoog men ook komt, overal vindt men tegenwoordig

de plaag aanwezig.

Vroeger heette het, dat in het rijk Deli de ziekte slechts voor-

kwam, dit jaar bleek echter ook Langkat, zoowel beneden- als

boven-Langkat, over vrij groote uitgestrektheid aangetast te zijn,

zelfs had de plaag zich reeds over de Besitanrivier, naar werd gemeld

verder verspreid. Ten Zuiden van Deli ligt het rijk Serdang, dat

eveneens in vroegere jaren heette gespaard te zijn, ook nu kon de

bibitziekte aldaar geconstateerd worden, zelfs bleef Assahan volgeus

betrouwbare berichten van deze plaag niet bevrijd.

Feitelijk is dus geen enkele streek van Sumatra 's Oostkust meer
onbesmet, en mocht tot dusverre de ziekte nog niet zichtbaar zijn

opgetreden, de kiemen schijnen reeds allerwege verspreid te zijn,

zoodat het slechts van bijomstandigheden afhangt, of de ziekte in

zoo hevige mate zal optreden, dat het de aandacht trekt.
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Nog blijft de vraag, van uit welk punt als centrum, de ziekte

zich verder verspreidde, juiste gegevens ter beantwoording zijn

uiterst moeielijk te verkrijgen. Uit hetgeen de laatste jaren kon

waargenomen worden, viel wel met vrij veel zekerheid tot een

excentrische verspreiding te besluiten, de cultuur breidde zich echter

ook uit, zoodat het middelpunt der verspreidingszone niet meer is

terug te vinden.

Eene tabaksonderneming op Deli bestaat gewoonlijk uit drie ol

meer afdeelingen, soms door vrij groote uitgestrektheden onont-

gonnen of reeds afgeplanten grond van elkander gescheiden. Elke

afdeeling bestaat uit eene lange streep gronds, waarvan elke koelie

een zeker gedeelte te beplanten krijgt. De afdeeling wordt door

een aantal evenwijdige wegen doorsneden, terwijl aan den hoofdweg,

die de geheele afdeeling doorloopt, de droogschuren zijn gelegen.

Aan dezen hoofdweg evenwijdig loopt een weg, dwars door elk

koelieveld, op het gedeelte van het veld aan dezen weg gelegen,

worden gewoonlijk achtereenvolgens de kweekbedden aangelegd.

Daar dus de strook gronds vrij lang is, waarover de bedden

verspreid liggen, komt het meermalen voor, dat in één en dezelfde

afdeeling het verschil vrij groot is in de samenstelling der grond-

soorten van de kweekbedden. Bij het optreden der ziekte in

zulk eene afdeeling, bleek echter de ziekte op de meest uitéén-

loopende grondsoorten voor te kunnen komen. Opzettelijk geno-

men proeven gaven hetzelfde resultaat : kweekbedden op kleigrond

werden evengoed aangetast, als die op den sehraalsten zandbodem.

Verder leerde de practijk, dat zoowel oude grond als maagde-

lijke, welke nog nooit te voren tabak had gedragen, zieke kweek-

bedden kon leveren, op lalanggrond zoowel als op humusrijken

boschgrond trad de plaag op. Eene geïsoleerde ligging der kweek-

bedden ten opzichte der verdere aanplant, bleek evenmin op

zichzelve een afdoend voorbehoedmiddel te zijn; zoo waren op

enkele ondernemingen reservebedden aangelegd op afgezonderde

plekken, rondom door bosch omgeven, wat op zichzelve echter

in de meeste gevallen nog onvoldoende bleek te zijn om deze

bedden voor besmetting te vrijwaren.

Bij de wijze van aanleg, 't meest gevolgd, vindt men gewoonlijk

bedden van verschillenden ouderdom dichtneven elkander. De

bedden zijn onderling slechts door eene nauwe tusschenruimte

van eenige voeten gescheiden. Meermalen uu viel op te merkeu,
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dat wanneer zulk een complex van bedden werd aangetast, de

besmetting van een bepaald punt uitging.

Meestentijds werd 't eerst een der jongere bedden aan den

kant gelegen aangetast, en verspreidde zich van hier uit de ziekte

verder. Somtijds viel op te merkeu, dat de ziekte zich vrij hevig

in enkele bedden had voorgedaan, terwijl eerst na eenigeu tijd,

op meerdere bedden in de nabijheid, de ziekte optrad, welke

door nog gezonde, onderling gescheiden waren. In eenige dezer

gevallen bleek duidelijk, zoowel uit het feit, dat de plaats

waar de bedden waren aangelegd, slechts aan één kant voor

den wind toegankelijk was, als verder uit de heerschende wind-

richting, dat de wind hier als overbrenger van de ziektekiem

beschouwd mocht worden. Deze deed de kiemen hier en daar

neervallen, op willekeurige plaatsen, wel in éénzelfde richting-

gelegen, maar daarom nog niet aan elkander grenzend.

Zulk eene verspreidingswijze behoort echter tot de uitzonderingen,

meer algemeen komt het voor, dat de ziekte zich geleidelijk verder

verspreidt over de naastgelegen bedden, waarbij het schijnt,

dat de looppaden tusschen de bedden te smal zijn, om een

hinderpaal aan de verspreiding te bieden.

Zoo men een zuiveren maatstaf wil toepassen bij de beoordeeling

der feiten, welke met min of meer zekerheid betrekking hebbeu

op de verspreiding der bibitziekte, dient men enkele zaken wel in

het oog te houden. Zooals de tabakscultuur in Deli is ingericht,

heeft de koelie niet gaarne dat zijn kweekbedden worden ver-

woest, terwijl hij het gevaar niet inziet, van planten uit aangetaste

bedden te gebruiken. Voordat dus de assistent 's ochtends de

kweekbedden nagaat (welk nagaan uit den aard der zaak toch

nooit anders dan vrij oppervlakkig zal kunnen zijn en hoofdzakelijk

moet steunen op de rapporten der tandils), zorgt de koelie, de aan-

getaste planten te hebben verwijderd, uit vrees dat anders zijn

kweekbedden zouden worden vernietigd, en hij nieuwe zoude

moeten aanleggen.

Zoo is het mij meer dan eens voorgekomen, dat zelf vroeg in

de velden zijnde, mij in enkele kweekbedden plekken opvielen, waar

de plantjes waren uitgetrokken, terwijl met zekerheid niet te weten

was te komen, waarom de koelie deze planten had verwijderd.

Komt men dan 's avonds tegen donker in het veld, dan zal men
een veel grooter aantal zieke bedden vinden, dan den vol-



— 672 —

genden morgen zonde worden aangewezen. De koelie heeft dan nog

geen gelegenheid gehad, de aangetaste planten, evenals 's ochtends

vroeg, bijtyds te verwijderen.

Worden er dus in eene afdeeling meerdere kweekbedden

aangewezen als ziek zijnde, terwijl enkele tusschenliggende op het

eerste onderzoek gezond schijnen, dan mag men zulks gerust als

verdacht beschouwen.

Meest zal men toch vinden, dat de ziekte zich van uit één cen-

trum langzaam verspreidt, het voorkomen van meerdere centra op

ééne afdeeling is na zeer wel mogelijk, maar wanneer er zoovele

plaatsen van besmetting voorkomen, behoort het tot de uitzonderingen,

wanneer deze niet in elkaar grijpen.

Op de kweekbedden zelve kan de bibitziekte onder zeer acuten

vorm optreden, zoodat in één oogenblik het geheele bed is

verwoest, bij een meer gematigd optreden der ziekte vindt men

hier en daar over de kweekbedden verspreid meerdere zieke

planten van elkander door gezonde planten gescheiden.

Hetzij men nu meerdere of slechts eene enkele geïnfecteerde

plaats aantreft op een kweekbed, deze is voldoende om het ge-

heele bed verder aan te tasten. Somtijds vreet de ziekte als

't ware in het verborgen vorder, tast alleen de onderbladeren aan,

terwijl het bovenblad er frisch en gezond uitziet, mestal echter

vertoonen, na korter of langer tijdsverloop, alle bladeren de typische

vlekken en verdere verschijnselen der bibitziekte.

Van het eene kweekbed kan de ziekte gemakkelijk op een

nabijgelegen overgrijpen. In enkele gevallen viel het zeer duidelijk

waar te nemen, hoe eerst geleidelijk op een bed de ziekte

steeds meer en meer om zich heen had getast, ten slotte ook de

plantjes aan den rand van het kweekbed ziek waren geworden,

en nu over het voetpad, dat de bedden ouderling scheidde, verder

was gekropen en zich van af den rand in de naastbijgelegene

bedden begon te verspeiden.

Het optreden der bibitziekte is aan geen bepaalden tijd van het

jaar gebonden, dat zij echter niet voortdurend in zulk eene mate

zich voordoet, dat het de aandacht trekt, hangt o. a. samen zoowel

met den gebruikelijken planttijd, als met de weersgesteldheid.

Over het algemeen begint men in Deli, begin Maart de tabak uit

te zaaien en gaat daarmede door, telkens nieuwe bedden aan-

leggend, tot zoolang er tabak wordt uitgeplant, en zelfs nog eenigen
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tijd nadien, ten einde eene voldoende hoeveelheid jonge plantjes

te hebben voor het inboeten. Na Augustus kan men over het

algemeen gerekend aannemen, dat geen nieuwe kweekbedden meer

worden aangelegd. Nu is mij zoowel uit persoonlijke ervaring,

als volgens berichten gebleken , dat gedurende al deze maanden

de ziekte zich heeft voorgedaan, nu eens hier, dan weder ter

andere plaatse meer op den voorgrond tredend , waarbij als een

der voornaamste factoren wel de meer of minder vochtige weers-

gesteldheid in aanmerking komt.

De regenverhoudingen in Deli zijn zeer afwijkend van die men
elders vindt, door de eigenaardige ligging dezer kuststreek ten

opzichte van de zee en het gebergte.

Gedurende de maanden Augustus tot Januari neemt de regenval

de grootste afmetingen aan, in het overige deel van het jaar zijn

echter regendagen geen zeldzaamheid en juist voor de jonge tabak,

die dan ten velde staat, ten zeerste gewenscht; de planter rekent

dan ook op de buitjes, die in gewone tijden slechts weinige dagen

op zich laten wachten. Blijft na zulk een regendag de lucht ook

verder bewolkt, dan is de vochtige atmosfeer ten zeerste gunstig

voor de ontwikkeling der ziekte, terwijl felle zonneschijn en daarbij

gevolgde droogte de snelle ontwikkeling tegengaan.

Het jaar 1893 was in sommige gedeelten van Deli gekenmerkt

door eene abnormaal lang aanhoudende droogte, in verband hiermede

stond een minder sterk optreden, zelfs nagenoeg geheel verdwijnen

der bibitziekte. Zoodra viel er echter weder een regenbui, of on-

middellijk kwamen er berichten van het opnieuw optreden of zich

uitbreiden der plaag. Er zij hier nogmaals opge wezen, dat het niet

zoozeer de absolute hoeveelheid regen is, welke hierbij van gewicht

is, dan wel de vochtigheidstoestand van de atmosfeer. Meermalen

toch viel op te merken , dat na eene hevige stortbui, met daarop-

volgenden zonneschijn, de ziekte zich niet, of slechts onbeduidend

uitbreidde, terwijl na eene zachte bui, door eene bedekte lucht gevolgd,

daarentegen eene sterke uitbreiding viel waar te nemen.

Het toenemen der bibitziekte in de laatste jaren wordt wel eens

toegeschreven aan veranderde regenverhoudingen; in hoeverre deze

hierbij van gewicht zijn valt moeielijk uit te maken bij gebreke

aan de noodige gegevens. Juist de eigenaardige plaatselijke regens,

die in Deli vallen, maken dat regenwaarnemingen van ééne plaats

niet als geldend mogen worden aangenomen voor eene geheele streek

;

IV. U
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zooveel raag echter wellicht uit de verschillende opgaven worden

besloten, dat terwijl tot voor enkele jaren de regenval vrij gelijk-

matig over het gansche jaar Avas verdeeld, de laatste tijden zich

in sommige streken, door langdurige droge periodes kenmerkten.

De regenval is somtijds zoo locaal, dat het op eene en dezelfde

onderneming kan stortgieten nabij het hoofd-établissement , terwijl

op de afdeelingen de tabaksplanten f!;een druppel vocht krijgen.

AVordt nu op eene onderneming, zooals 't meestal gebeurt, slechts

op het hoofd-établissement de regen waargenomen, dan zal het

duidelijk zijn, dat men daaruit in verband met den stand van het

product geen conclusies mag trekken.

Zoude men dan ook omtrent regenval en stand van het product

eenigszins betrouwbare gegevens willen verzamelen, dan zoude men

in het midden van elke afdeeling een regenmeter moeten opstellen.

Kon dan verder worden nagegaan hoeveel kweekbedden telkens

worden aangetast, dan zoude het mogelijk zijn betrouwbare cijfers

te verkrijgen, waaruit zonder twijfel het groote verband zoude

blijken tusschen regenval, uitbreiding en verspreiding der bibit-

ziekte.

Na deze meer algemeene beschouwingen kunnen wij nu meer

in bijzonderheden nagaan, wat de gevolgen der bibitziekte zijn bij

de aangetaste planten om zoodoende tot de oorzaak der ziekte te

komen.

Onder bibitziekte verstaan wij dus eene bepaalde ziekte, die op-

treedt in de kweekbedden der tabak en door de navolgende ver-

schijnselen gekarakteriseerd is, (vergelijk ook de beschrijving in

'J'ef/sniaiinia deel 3, pag. 656).

Bij nog jonge plantjes, waarvan de blaadjes hoogstens 2 a 3 cM.

lang zijn, bemerkt men de ziekte het eerst door de vuil grijs-

groene kleur, die het blaadje krijgt. Dit schrompelt in één, en

wanneer de ziekte snel om zich heengrijpt, dan verandert zulk een

blaadje spoedig in eene donkergroen-slijmige massa, die den bodem

van het kweekbed bedekt; het is dan alsof zulk een zaadbed met

kokend water tiink ware begoten. Beproeft men een plantje uit

te trekken, zoo houdt men eene groen slijmige massa tusschen de

vingers over. Het is slechts in buitengewone gevallen, dat de

ziekte zoo hevig o])treedt, samenhangend met weersomstandighe-

den bijzonder gunstig voor <le ontwikkeling dor schimmel. De

ziekte l)e|>erkt zich ;i,ls dan ook niet tot <'nkelo Itedden, maar
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allo kweekbedden van ééne afdeeling kunnen somtijds in oen

nacht, van de mooiste zaadplantjes vergaan tot eene groene massa,

waarin men met moeite den volgenden morgen de jonge tabaks-

plantjes van den vorigen avond herkent. Zoo was het optreden

der bibitziekte nagenoeg algemeen in 1892. In 18915 deed de

ziekte zich niet in zulk een acuten vorm voor, wel werden ook

plantjes aangetast, van nagenoeg dezelfde grootte, maar in slechts

twee gevallen mocht ik een dergelijk snel verloop der ziekte

bijwonen.

Gewoonlijk verloor het aangetaste blaadje zijn helder zacht

groene tint, schrompelde aan den rand in één, en viel dan, zoodra

de bladsteel werd aangetast, op den bodem neder. Na korten tijd

bleef er dan nog slechts een doorschijnend vliesje over, waaruit alle

kleur was verdwenen, ten slotte waren na enkele dagen de weekere

bladgedeelten geheel verteerd, en duidden nog slechts eenige vezels

(overgebleven van de sterkere hoofd- en zij -nerven) aan, waar

oorspronkelijk het blad was.

Zijn de plantjes wat grooter en de bladeren van steviger bouw, dan

treedt de bibitziekte meer op in den vorm van geïsoleerde vlek-

ken. Deze vlekken troffen wij bij bladeren van de meest verschillende

grootte aan, zij kwamen voor op blad, dat nauwelijks enkele cen-

timeters lang was, zoowel als bij volkomen ontwikkelde bladeren van

eerste lengte. De ontwikkeling van het blad staat echter wel in

verband met de wijze van optreden der vlekken. Schijnt het

toch, dat het allerjongste blad, door zijn week en zacht weefsel,

een gunstigen voedingsbodem vormt voor de parasiet der bibit-

ziekte, zoodat zich daar de ziekte zelden binnen een vlek beperkt,

maar dra het geheele blad wordt aangetast ; bij de oudere bladeren

met meer resistent weefsel, moet de parasiet strijden tegen het

weerstandsvermogen van het blad, grooter, naarmate het blad ouder

is. Wij zien dan ook de vlekken bij jongere bladeren zich het snelst

uitbreiden, met de meest volledige uitputting van het aangetaste

bladgedeelte.

In den beginne zijn de vlekken nog niet scherp omschreven,

maar doen deze zich voor als een donkergroen gekleurd eentrum

met onduidelijk uitloopende randen. Het hart der vlek droogt

later in en vormt op het jonge blad eene helder doorzichtige plok

door een donkergroenen rand omgeven, die de vlek van het ge-

zonde bladgedeelte scheidt. Bij grootere bladeren is het eerste
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optreden hetzelfde, ook daar verdroogt teu slotte het centrale ge-

deelte, dit wordt echter niet /oo doorzichtig, maar neemt eeno

bruinachtige tint aan, die in eoncentrischo kringen, afwisselend

lichter en donkorbruin is. üoze kringen staan in verband met

de periodieke ontwikkeling, het is alsof de parasiet telkens rust, om

krachten te verzamelen on zich dan weder naar alle zijden ge-

lijkelijk verder uitbreidt.

Dezen periodieken groei vinden wij teruggegeven in de afwisselend

lichter- en donkerbruine kringen, een verschijnsel dat zich trouwens

bij meerdere bladvlekken voordoet. Ten slotte droogt ook bij de

vlekken op de groote bladeren het centrum geheel uit, wordt eerst

leerachtig, ten slotte hoornachtig hard en broos.

Op de groote bladeren is de verspreiding der vlekken geheel on-

regelmatig, nu eens ontstaan zij nabij den rand, dan weder meer

in het midden van de bladschijf. In hare uitbreiding worden zij

noch door de hoofd- noch door de zij nerven tegengehouden, als een

donker netwerk vindt men deze over de vlek verloopen.

Daar de vlek zich vrij snel uitbreidt, en de infectie zeer gemak-

kelijk geschiedt op plaatsen, waar het blad met den bodem of met

andere aangetaste bladeren in aanraking is, zoo zal men bij de jonge

bladeren de vlekken meestal aan den rand van het blad aantreffen

en wel voornamelijk nabij den top.

Dit voorkomen der vlekken aan den rand van het blad heeft bij

jonge bladeren, die zich nog in de periode van sterken wasdom

bevinden, ten gevolge, dat het blad zich onregelmatig verder

ontwikkelt, de eene helft sterker groeit dan de andere, doordat de

vlek daar ter plaatse de ontwikkeling van hot blad tegengaat.

Men ziet dan ook meestal, dat de jonge blaadjes door de bibit-

ziekte aangetast, ongelijke bladhelften hebben en aan hun top

opgekruld zijn.

Tot nu toe spraken wij slechts van het voorkomen der vlekken

op de bladschijf, de ziekte is echter niet tot deze beperkt, ook oj)

de bladsteel kan men de vlekken aantreffen, zij dragen aldaar

echter niet zulk een sterk uitgesproken karakter.

De bladsteel wordt donkerder gekleurd, en ten slotte ziet men

door het ontkleurde weefsel de vaatbundel als eene fijne, zwarte

streep verloopen.

Ook het stengeltje kan do ziekte vertooneii, terwijl alle andore

deolcii v;iii hot plant j(! nog gezond schijnen, meestal vindt men
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dan iiiihij of even boven het gedeelte vau deu jeugdigen stengel,

waar deze uit den grond te voorschijn komt, een donkerloodkleurig

gedeelte, dat in den aanvang week en zacht, weldra tot een hard,

glanzig huidje opdroogt.

Treedt deze vlek slechts over ecne geringe uitbreiding op, dan blijft

het plantje nog overeind staan, zoodra echter de vlek zich over den

geheelen omtrek van het steugeltje heeft verspreid, valt het plantje

om en rot geheel weg op de aangetaste plek; zelfs bij plantjes, die

reeds begin van houtvorming vertoonen, kan zulks nog voorkomen.

Op bovenbeschreven wijze treedt de bibitziekte op in de kweek-

bedden; bij reeds uitgeplante, gezonde individuen op het veld

kan de ziekte zich slechts voordoen onder den vorm der vlekken,

zooals wij die reeds vroeger beschreven als voorkomende op het

groote blad. Eene directe aantasting van andere organen is met

zekerheid nog niet aangetoond, wel treedt de bibitziekte ook bij

reeds meerdere voeten hooge planten op ouder een anderen vorm,

waarbij de stengel aan het ondereinde zwart wortlt gekleurd, en

de bast geheel weg rot, steeds heeft dan de infectie echter reeds

op de kweekbedden plaats gevonden en is door deu koelie geen

volmaakt gezond plantmateriaal gebruikt.

Tot dusverre gingen wij in algemeene trekken de uitwendige

veranderingen na, die de bibitziekte te voorschijn roept, zien wij

nn wat het mikroskopisch onderzoek ons oplevert.

Onderzoeken wij mikroskopisch een blaadje afkomstig van een

plantje, dat grijsgroen van kleur nog te klein is om duidelijk

geaccentueerde vlekken te vertoonen, dan vindt men buiten op

zoowel als in het bladweefsel verspreid eene vrij uitgebreide schim-

melvegetatie. Hier en daar ziet men door een huidmondje een

schimmeldraad naar binnendringen, om zich dan verder voornamelijk

in de ruimten tusschen de cellen opengelaten, (de intercellulaire

ruimten), te verspreiden. De bladgroenkorrels, die bij een gezond

blad de cellen opvullen, hebben haar heldere kleur verloren en zijn

nagenoeg geheel gedesorganiseerd. Behalve deze schimmeldraden,

die zich in vrij groote massa op en in de zieke blaadjes bevinden,

komen er nog hier en daar bacteries voor, meest een staafjes vorm,

die in kolonies bij één gelegen zijn op de epidermis en wellicht bij

de verdere desorganisatie ecne rol spelen.

De schimmeldraden zijn vrij dik, ongeveer 5 a 6 mikron (1) en

(1) Mikron, 0.001 mM.
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gekenmerkt door liuii uiterst dunnen en helderen wand, die een

korreligeu inhoud omsluit. Deze laatste bestaat grootendeels uit

eiwitachtige lichamen, oliedruppels komen zoo goed als niet voor

;

door dezen inhoud valt het ons gemakkelijk ook in het inwendige

van weefsels deze schimmeldraden zichtbaar te maken, daar de

inhoud de eigenschap bezit van sterk kleurstoftbn (aniliue-blauw

b,v.) vast te houden.

Behalve door hunne dikte en korreligeu inhoud zijn deze schim-

meldraden verder gekenmerkt door het bijna volslagen gemis aan

tusschenwanden, waardoor dus de draad eencellig is. Somtijds is

de inhoud hier en daar samengetrokken en wordt zulk een ge-

deelte, dat leeggeloopen is, dan door een fijnen wand van het

overige deel gescheiden. De schimmeldraad is overigens langge-

strekt en vertakt zich slechts weinig.

Daar de ziekte voornamelijk optreedt en zich in elk geval het

meest zichtbaar vertoont op die plekken, waar de kiemplantjes dicht-

bijéén staan, zoo kan men aldaar somtijds met het bloote oog de

öchimmeldraden waarnemen. Als een fijn spinneweb verspreiden

zij zich over de plantjes heen en kruipen over den bodem verder.

Van het eene blad naar het andere ziet men somtijds de schimmel

als fijne draden gespannen.

Onderzoekt men een kweekbed, waar de ziekte eerst onlangs

is opgetreden, dan zullen alleen maar de randen der blaadjes

aangetast zijn, het overige deel van het blad, zoowel als bladsteel

en stengeltje vertoonen dan ook inwendig nog geen spoor van

ziekte. Trekt men zulk een plantje voorzichtig uit den grond,

dan is in het meerendeel der gevallen het jonge penworteltje

bruingekleurd en weinig ontwikkeld. Mikroskopisch onderzoek

kon echter geen oorzaak voor deze veranderingen aantoonen, de

schimmeldraden drongen zoover niet door. Wel is dit stadium in

de meeste gevallen van slechts korten duur, en is welhaast het ge-

heele plantje aangetast, wanneer de omstandigheden medewerken,

maar toch komt het enkele malen voor, dat hetzij door droogte of

om andere redenen de ziekte zich niet snel verder verspreidt.

Van het plantje worden dan slechts de onderste blaadjes aangetast

en deze dan nog maar ten deele, zoodat het blaadje wel slap ueer

hangt, maar de bladsteel nog gezond schijnt. Steekt de ziekte dan

later het hoofd niet weder op, dan kan zulk eene plant, dank zij

ile overige gespaarde organen, nog verder door blijven groeien,
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zelfs soms de j^rootte van gewoon plantiiiateriaal bereiken. Do kiem

(lor ziekte blijft de plant echter steeils bij zich dragen, en wanneer

later de omstandigheden gunstig zijn, is het hoogstwaarschijnlijk,

dat de ziekte verder doordringt in de nagenoeg geheel gezonde plant,

en deze ton slotte tocdi nog doet afsterven.

Is het weder niet al te vochtig, dan blijft er ten slotte van een

blad door de bibitziekte aangetast, niet veel meer over dan

een dun vliesje ; is er echter voldoende vocht voor de verdere

ontwikkeling, zoowel van de schimmel , die wij in het zieke blad

aantroffen , als van andere lagere organismen (bactories), dan ver-

vloeit ten slotte het aangetaste blad tot eene slijmerig groene

massa. Dit laatste ziet men voornamelijk, wanneer de ziekte in

hevige mate optreedt en in korten tijd groote uitbreiding verkrijgt.

Onderzoekt men zulk eene slijmerig groene massa na oenige dagen,

dan vindt men nog slechts rottingsorganismen, de schimmel is

dan nagenoeg geheel verteerd.

Volgens berichten was het opvallend, dat in 1892 de bibitziekte in

de jongere bedden optrad onder verschijnselen , waarbij slechts

zulk eene slijmerig groene massa nableef. Wanneer men nu in het

oog houdt, dat er over het algemeen in 1892, tijdens het aanleg-

gen der kweekbedden, groote vochtigheid heeft geheerscht, dan

laat zich zulks aan de hand van het boven waargenomene ver-

klaren. Proefondervindelijk werd zulks nog bevestigd door zwak

aangetaste plantjes in zeer vochtige atmosfeer te brengen.

Zijn de plantjes wat grooter, en hebben de verschillende organen,

als blatl en stengel, zich meer ontwikkeld, dan zal niet meer het

geheele plantje door de bibitziekte worden aangetast, maar komt het

o. a. soms voor , dat slechts het z. g. n. hart van de plant ziek

wordt. Het plantje ziet er dan voor het oog nog frisch en ge-

zond uit, maar de jongste blaadjes, welke nog in knopvorm in het

hart van de plant schuilen, toonen reeds de sporen van desorga-

nisatie, zij zijn donkergroen gekleurd, en vormen eene weeke massa,

die bij aanraking uiteen valt. Onderzoekt men zulk een blaadje

niikroskopisch, dan vindt men geheel dezelfde verschijnselen als

vroeger beschreven. Reeds spoedig dringt de schimmel verder

door en baant zich door de bladsteeltjes een weg naar den stengel,

om van hier uit wederkeerig door de bladstelen weder in het

weefsel der oudere en grootere bladeren binnen te dringen. Be-

trekkelijk zelden vonden wij deze wijze van optreden der ziekte,
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meestal slechts bij plantjes die ^/^ a 1 decimeter hoog waren.

Het onderste gedeelte van het jonge stammetje zoowel als de

onderbladeren vertoonden in deze gevallen nog geen spoor van

ziekte, zoodat de infectie hier niet van uit den bodem was gekomen,

iets wat trouwens ook niet zoude overeenstemmen met het geïso-

leerde voorkomen van op dusdanige wijze aangetaste planten.

Wanneer wij het zooeven beschreven geval als uitzondering

beschouwen, dan treedt bij eenigszins grootere planten de ziekte

steeds op in den vorm van vlekken op de bladeren. Het mikros-

kopisch onderzoek dezer vlekken toonde ook hier weder de

aanwezigheid van dezelfde schimmeldraden aan. In hoofdzaak

stemmen de vlekken op het jonge en het volwassen blad zoo

overeen, dat wij naar de beschrijving der vlekken op het groote

blad kunnen verwijzen, om tevens een beeld te hebben der anatomische

veranderingen, Avelke hier optreden.

Vroeger zagen wij reeds, dat wanneer de nauwelijks opgekomen

plantjes door de bibitziekte werden aangetast, het wortelstelsel en

wel voornamelijk de kleine pen wortel bruingekleurd werd, terwijl

de ontwikkeling der wortelharen hoogst gering was; bij grootere

planten vinden wij geheel hetzelfde. Door de mindere ontwikkeling

der zijwortels schijnt de bruingekleurde penwortel langer te zijn

dan gewoonlijk.

Evenmin als vroeger gelukte het hier eenig organisme te vinden,

waaraan deze verandering kon worden toegeschreven, wat dus de

oorzaak is blijft nog onzeker, maar deze bruinkleuring der penwortel

is een typisch kenmerk, dat vooral bij reeds grootere planten een

vrij ver voortgeschreden stadium der ziekte aanduidt.

Een ander verschijnsel, dat ook met de bibitziekte in samenhang

staat, echter niet zonder opoffering der plant valt waar te nemen,

is het volgende

:

Heeft men een gezond plantje van de grootte, waarop men de

bibit uitplant, dan zal dit, wanneer men het tracht door te buigen,

ten slotte afknappen ; een plantje door bibitziekte aangetast , is

echter niet zoo bros en zal nimmer afknappen, een verschijnsel

waarvan de onniiddellijke oorzaak is te zoeken in het mindere

watergehalte van hot weefsel, in verband staande met de veran-

deringen in het wortelstelsel, zooeven beschreven.

Dezelfde soort van vlekken als bij nog jonge plantjes doen zich

voor bij reeds volwassen planten, meestentijds vallen zij slechts in
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het oog bij do oudste on onderste bladen. Gaat men echter de

afgesneden tabaksplanten in de schuur na, dan zal men bij het

drogende blad hier en daar groote groene vlekken vinden, dikwerf

op hun oppervlakte kleverig en vochtig. Dit zijn dezelfde vlekken

als op het oude blad, echter nog in een jong stadium; door hare

kleur, die nog vy^einig van de normale bladkleur afwijkt, vielen zij

op het veld niet in 't oog. Zooals begrijpelijk is, zal het weefsel

van een groot blad meer resistentie bezitten dan dat van een

blaadje, nauwelijks enkele centimeters groot, de parasiet (i. c. de

schimmel) zal dus ook bij uitbreiding en vernietiging van het

weefsel langzamer te werk gaan. Eerst na geruimen tijd, wanneer

het blad nagenoeg rijp is, wordt de uitwerking duidelijk zichtbaar,

van daar dus dat schijnbaar alleen het onderste en oudste blad

wordt aangetast.

Over vorm, voorkomen en verspreiding der vlekken spx'aken wij

reeds vroeger; hier zullen wij dus slechts nog nagaan, van welken

aard de veranderingen in het weefsel zijn.

Wordt de opperhuid op zulk eene vlek voorzichtig verwijderd,

en bezien wij deze onder het mikroskoop, dan vinden wij op de bui-

tenzijde zoowel als binnen tegen de opperhuid aan talrijke schim-

meldraden verloopen. Hier en daar ziet men door een huidmondje

den schirameldraad zich naar binnen begev.en om zich verder te

verspreiden in het inwendige bladweefsel.

Zoowel aan de onderzijde als aan den bovenkant van het blad

komen huidmondjes voor, aan beide zijden vindt dus de schimmel

gelegenheid in het inwendige door te dringen, eene directe perforatie

der opperhuid wordt hoogst zelden waargenomen.

Neemt men ter onderzoek een stukje der opperhuid uit het

centrum van eene reeds oudere vlek, dan zal de geringe uitbreiding

van de schimmel daar ter plaatse opvallen, daarentegen vinden wij

dan andere organismen, waaronder, behalve enkele saprophytisclie

schimmelvormen, ook bacteries in eene slijmige massa tot colonies

vereenigd.

De schimmeldraden hebben hier weder geheel hetzelfde uiterlijk

als vroeger reeds beschreven; behalve op de opperhuid, vinden wij

hen ook nog tusschen de cellen verspreid. De inhoud der cellen

in het bruiugekleurde gedeelte der vlek is grootendeels verdwenen,

of wel geheel gedesorganiseerd, opvallend zijn de groote opéén-

hoopingen van kristalgruis, uit oxaalzure kalk bestaande, in dit
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zieke gedeelte vau het blad. Vroeger zagen wij, dat eoiie vlek op

liet groote blad een diameter heeft van ongeveer 4 cM., en vau het

normale blad gescheiden wordt door een donkergroenen rand; maken

wij nu op dit gedeelte eene dwarsdoorsnede, dan vinden wij in den

rand dezelfde schimmeldraden terug.

Voornamelijk in de intercellulaire (') ruimten van het bladmoes

verspreiden zich de schimmeldraden gemakkelijk, de zuiver afge-

ronde vorm der blad.groenkorels is verdwenen, terwijl zetmeel na-

genoeg niet meer aanwezig is. In het afgestorven gedeelte der

vlek komeu ook in het inwendige behalve de schimmeldraden hier

en daar bacteriekolonies voor. Xaarmate men echter den rand

der vlek nadert, nemen zij sterk in aantal af en dragen waar-

schijnlijk alleen als saprophytische (2) organismen bij tot de

ilesorganisatie van het weefsel.

Buiten de grens der eigenlijke vlek vindt men nog de schimmel-

draden in het bladweefsel verspreid, door uitwendige veranderingen

is hunne aanwezigheid daar echter nog niet zichtbaar. Ook op

de opperhuid vonden wij buiten den omtrek der vlek, hier en daar

dezelfde schimmel verspreid. Door den eigenaardigen inhoud, dikte

en weinige vertakkingen, laten zich deze schimmeldraden gemak-

kelijk onderscheiden van andere, die tot de bibitziekte in geen

verband staan. Xoch in het weefsel, noch op de opperhuid mocht

het ons gelukken eenige voortplantingsorganen te vinden der

bewuste schimmel.

Tot nu toe beschouwden wij de gevallen, waarbij eene directe

aantasting had plaats gehad, en deze zich zoo goed als onmiddellijk

door eene zichtbare verandering in de weefsels te kennen gaf. Een

groot, zoo niet het grootst gevaar der bibitziekte is gelegen in de ver-

schijnselen, die wij nu zullen nagaan, en welke zich voordoen bij tabaks-

planten, die reetls korter of langer op het vrije veld uitgeplant zijn.

De schade wordt hierbij des te aanmerkelijker, naarmate de ont-

wikkeling der planten verder is voortgeschreden, zoodat het dikwerf

ondoenlijk wordt door inboeten nog de afgestorven planten te ver-

vangen.

De verschijnselen, welke wij hier op het oog hebben, doen zich

voor bij planten van de moest verschillende grootte. Wanneer men,

nadat de ochtenddauw is opgetrokken, bij helderen zonneschijn, de

(•) d.z. ruimten in een weefsel, tusschen de cellen overgelaten.

(*) Öaprophyten (afval planten) tieren up doode, organische stui.
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tabaksvelden doorloopt, zullen de aaugetaste planton in het oog

vallen, doordat haar bladeren slap hangen, somtijds alle bladeren

gelijkelijk, of wel alleen de onderste. Eene eigenaardigheid kan

men hier soms bij waarnemen, namelijk dat bij eene tabaksplant

slechts de bladeren aan eene zijde slap neerhangen, terwijl do

overige hun normalen stand nog behielden.

Gaat men de oorzaak hiervan na, dan blijkt het, dat de slap

hangende bladeren juist die zijn, welke door de zon reeds beschenen

werden, terwijl de overige nog in de schaduw geplaatst waren.

Dit verschijnsel duidt er reeds op, dat wij in het slap hangen van het

blad eene uiting hebben van watergebrek, dat zich bij de tabaks-

plant, waar het verdampende oppervlak van het blad zulk een

groeten omvang bereikt, bij de geringste stoornis zal uiten. Mees-

tentijds vindt men meerdere tabaksboomen bij één met slap hangend

blad, somtijds zijn deze nauwkeurig tot één of enkele velden beperkt.

Bij navraag bleek dan in de meeste gevallen, dat ten eerste de

planten aan éénzelfden koelie behoorden en verder, dat het plant-

materiaal was genomen hetzij van kweekbedden waar vroeger

de ziekte reeds in was opgetreden, hetzij van bedden uit de

onmiddellijke nabijheid van aangetaste. Wanneer men zulk eene

plant, die watergebrek toont, uittrekt, dan zal het ten eerste op-

vallen, hoe weinig vast deze in den bodem geworteld is, beziet

men den stam, dan zal men bij het gedeelte, dat bij de aanaarding

door aarde bedekt werd, de bast zwart gekleurd vinden, somtijds over

aanmerkelijke uitgestrektheid. Is de ziekte reeds ver voortgeschreden,

dan kan het zijn, dat de bast nagenoeg geheel is weggerot, de

wortels zijn alsdan ook nagenoeg geheel vergaan, de wortelbast

laat gemakkelijk los, en gezonde normale zij wortels behooren tot

de uitzondering.

Splijt men zulk eene zieke tabaksplant overlangs door, dan vindt

men het merg, over het gedeelte waar de stam zwart is gekleurd,

geheel gedesorganiseerd en van één gescheurd. Splijt men den

wortel, dan komen op de splijtvlakte somtijds leverkleurige vocht-

druppels te voorschijn, welke eene onaangename rottingslucht hebben.

Behalve de bibitziekte komen nog andere plagen bij de

groote tabaksplanten voor, die zich in den beginne door de

kenteekenen van watergebrek uiten. Zonder nog tot het mikros-

kopisch onderzoek zijn toevlucht behoeven te nemen, kan men vrij

zeker zijn, wannneer men vindt, dat het ondergedeelte van den
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stam zwartgekleurd . cu uageuoeg weggerot is, en daarbij tevens

het merg niet tot eene slijmige massa is vergaan maar is op-

gedroogd, dat de plant stierf aan de gevolgen der bibitziekte.

In den stengel eens binnengedrongen, verspreidt zich de schim-

mel sneller in het eene dan in het andere weefsel, voornamelijk

in verband met de uitgebreidheid der intercellulaire ruimten.

Binnen in den stengel "^indt men het centrum door hot zoo-

naamde merg ingenomen, uit groote dunwandige vierkante cellen

bestaande, welke met groote tusschenruimten aaneen sluiten en door

haar vochtrijkdom in de jonge stengels uitmunten.

Dit merg is omgeven door een houtcylinder, die voortdurend

in dikte toeneemt bij de lengte en dikte groei van den tabaksboom.

Het hout bestaat in hoofdzaak uit vezels en wijde stippel-en spiraal-

vaten met een zeer uitgebreid stelsel mergstralen , uit parenchy-

matische elementen bestaande. Dit houtlichaam is van de bast

gescheiden door het cambium , de weefsellaag waarin de nieuw-

vorming plaats vindt der elementen die tot den diktegroei bijdragen.

De bast zelve bestaat hoofdzakelijk nit vrij groote parenchymcellen,

aan de buitenzijde door een kring van collenchymatische vezels

omgeven, die de parenchymcellen van de epidermis scheiden.

In het parenchymatiscli gedeelte der bast zoowel als in het

merg vindt nu de schimmel de beste gelegenheid tot verspreiding

in de ruimten tusschen de cellen onderling opengelaten. In de

epidermis-cellen verspreidt zich de schimmel ook wel, evenals in

de vezels maar niet in zoo sterke mate.

Is het parenchym aangetast, dan verdwijnt reeds vrij spoedig

nagenoeg den geheeleu inhoud uit de cellen, het overblijvende

wordt gedesorganiseerd en bruingekleurd evenals de celwanden,

zoo ook bij de overige weefsels van de bast.

De stengel neemt eerst eene bruine kleur aan, die ten slotte in

zwart overgaat, tevens zien wij, dat de bast dunner wordt op die

plaatsen en als 't ware samengeknepen is , doordat de parenchym-

cellen tot eene bruine massa samenvallen, waarin men hier en daar

de dikke kleurlooze schimmeldraden ziet verloopen.

Wanneer men de bast longitudinaal doorsnijdt op de plaats, waar

do zwartkleuring begint, ziet men, dat de schimmcldraden zich

nog over eene vrij groote uitgestrektheid uitbreiden in het nog

groene gedeelte. Wij vinden hier de schimmel nog slechts inter-

cellulair, naderen wij meer het gedesorganiseerde gedeelte, dan
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Vinden wij ook in het inwendige der cellen eenige sckinimeldraden,

meest dwars de cel doorloopend, of meerdere in een bundel bij-

één. In hot hout vindt de schimmel betrekkelijk weinig gelegen-

heid tot uitbreiding , de vezels sluiten nauw opéén en laten geen

tusschenruimten over, hebben daarenboven een vrij dikken wand,

die aan het binnendringen der schimmel weerstand biedt. Ook de

vaten zijn gedeeltelijk door hun dikken wand beschermd, hebben

echter onverdikte gedeelten (stippels), waardoor soms een draad

binnendringt, die zich dan in het inwendige snel verder verspreidt.

In de parenchymatische houtelementen, welke de mergstralen

samenstellen, vindt de schimmel echter de beste gelegenheid tot ver-

dere verspreiding. Deze cellen bieden ten eerste overvloedig voed-

sel aan, terwijl door de zoo goed als opene communicatie tusschen

de verschillende cellen, aan de schimmel een gemakkelijken weg
wordt geboden tot verdere verspreiding. In de niergstraalccllcn

van een aangetast stengelgedeelto zijn dan ook bijna altijd schim-

meldraden te vinden ; behalve dat de cellen haar inhoud verliezen,

ondergaan zij bijna geen verandering, bruinkleuring der wanden

treedt eerst op, wanneer de stam nagenoeg geheel is afgestorven.

Evenzoo wordt in de overige houtelementen soms de inhoud bruin-

gekleurd, en hebben de vaten een bruin harsachtigen inhoud. Is

de desorganisatie eenmaal zoover voortgeschreden, dan vindt men
in enkele der grootere vaten een bacterie- vorm, soms in grooten

getale, de bacteries vormen echter geen slijmproppen, noch hebben

zij eene vergomming van den wand ten gevolge.

In het cambium vindt de schimmel ook uitstekende gelegenheid

tot verspreiding, de cellen aldaar bieden overvloed van voedsel aan,

tusschen de cambiumcellen kan men dan ook menigen schimmeldraad

zien verloopen.

In het merg wordt eveneens eene goede gelegenheid tot verdere

verspreiding geboden, de intercellulaire ruimten zijn groot, vocht

is er in voldoende mate voorhanden. In de meeste gevallen vindt

men, dat het merg verderop is aangetast, dan deuitwendige zwart-

kleuring van den stam zoude doen vermoeden. De cellen van
het merg, met haar dunnen wand zijn echter weinig resistent, weldra

wordt haar inhoud bruingekleurd en schrompelen zij samen, waarop
zij tot dunne schijfjes samentrekken. Dat de doode cellen zoo ge-

makkelijk van elkander loslaten, vindt wellicht zijne oorzaak in de

intercellulaire verbreiding van de schimmel, die de tusschenlaniel,



— 686 —

Vreike de cellen aauéén verbond, langzamerhand doet verdwijnetl

en desorganiseert.

Waar de bladeren op den stengel ingeplant zijn, is het verband

in den houtcylinder van den stam verbroken, ten einde de weefsels

van den bladsteel in gemeenschap te stellen met die in den stengel.

De vaatbundels uit den bladsteel versmelten met het houtweefsel,

terwijl het parenchym, binnen den kring der vaatbundels gelegen,

met het merg in verband staat.

Wanneer op de plaats, waar een blad zich bevindt, de stengelweef-

sels door schimmeldraden zijn gedesorganiseerd, heeft deze desorgani-

satie meestentijds de weefsels van den bladsteel ook aangegrepen, en

vinden wij voornamelijk tusschen de parenchymatische elementen

en in de bast, de schimmel rijkelijk verspreid. Meestal worden de

weefsels in den bladsteel vrij snel gedesorganiseerd, zoodat het blad

reeds spoedig afvalt. Bij nagenoeg alle onderzochte planten waren

op het gedeelte, van de bast, dat door de zwarte kleur reeds de

desorganisatie aantoonde, de weefsels op het verband tusschen stam

en blad zoo goed als geheel vergaan. Somtijds was er eene opene

communicatie onstaan, waardoor dus allerhande saprophytische

organismen in het inwendige van de plant konden doordringen en

deze nog sneller doen afsterven.

Bij het aanaarden ontstaan zij wortels op het gedeelte, dat vroeger

zich boven den grond bevond, ook deze worden verteerd, somtijds

blijft het houtgedeelte nog gespaard, maar in de meeste gevallen

vonden wij op de plaats, oorspronkelijk door deze zij wortels ingenomen,

openingen in de bast.

Bij zulk een ver voortgeschreden desorganisatie treden er in het

houtgedeelte van den stam en wortels dikwerf bacteries op, die in

leverkleurige druppels bij het splijten te voorschijn komen. Zelden

echter vormen zij slij machtige massa's, de vaten zjjn meestal op-

gevuld met desorganisatie-producten en evenals de vezels bruinge-

kleurd.

Hoogstwaarschijnlijk was door de onderste bladeren, die reeds lang

waren afgevallen, de infectie binnengedrongen, met absoslute zeker-

heid viel dit echter niet meer uit te maken.

Wanneer men het juiste stadium treft, dan vindt men, dat de

zwartkleuring van de bast en de desorganisatie der weefsels slechts

beperkt is tot oen betrekkelijk klein gedeelte, dat bij het aanaarden

werd l)edekt. Het overige, diepere wortolstelsel is alsdan nog
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gejond, zulk eene plaut kan alsdan, in weerwil dat reeds de

sporen der ziekte duidelijk zichtbaar zijn, nog- stevig vastgeworteld

zijn.

Uit het vorenstaande zal ons nu ook duidelijk zijn, lioe het

komt, dat groote planten door bibitziekte aangetast, alle kenteekenen

van watergebrek vertoonen. Langzamerhand worden alle banen,

waar langs de wortels het water naar den bladdrageuden stengel

vervoeren, verstopt of gedesorganiseerd. Is de ziekte nog niet ver

doorgedrongen, dan zal er voldoende water kunnen toegevoerd worden

om den planten nog bij matige transpiratie, een gezond en frisch aan-

zien te geven, zoo o. a. 's ochtends vroeg, wanneer de atmosfeer nog

vochtig is en na regen. Ten slotte komt er echter een tijdstip,

waarop de hoeveelheid water niet meer voldoende is, zoo bij felle

droogte, on wanneer de omvang der bladeren toeneemt, dan gaat

het blad slap hangen. Topt men nu zulk eene plant zeer laag,

dan herkrijgt deze wel weder het frissche aanzien, door dat de

benoodigde hoeveelheid water zooveel geringer wordt, de ziekte

wordt er echter niet door weggenomen, zoodat wanneer de plant

niet in enkele dagen rijp is om gesneden te worden, zij toch

verloren is.

Niet alleen, dat de ziekte reeds schade aanrichtte op het veld, maar

ook bij planten, die zoo weinig ziek waren, dat men plant en blad

nog rijp gesneden in de droogschuur kon binnen brengen, dreigt

nog gevaar.

Behalve de schimmel zagen wij dat andere saprophytische orga-

nismen, in rijken getale, na korten tijd de weefsels binnendrongen.

Wordt nu zulk eene plant in de droogschuur opgehangen, dan wordt

binnen veel korter tyd dan gewoonlijk, de stam intensief zwartge-

kleurd, wat bij gezonde planten eerst gebeurt, wanneer het blad

reeds nagenoeg droog is. Hier bevat het blad echter nog teveel

vocht, de saprohytische organismen, voornamelijk bacteries, ver-

spreiden zich snel in den stam en tasten de bladstelen aan, waar-

door deze „rot" worden, een gevaar dat bij het stapelen zeer te

duchten is. Raadzaam is het daarom, wanneer men bemerkt aan-

getaste staramen in de droogschuur te hebbeu, hiervan het blad af

te plukken en afzonderlijk te drogen en zoo mogelijk afgezonderd

te houden. Dat het verder aanbeveling verdient alsdan de aan-

getaste zwarte stammen te vernietigen zal duidelijk zijn.

Uit het mikroskopisch onderzoek blijkt dus, dat bij de aangetaste
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grootere plauteii dezelfde ziekte- oorzaak werkzaam is als bij de

bladvlekkeu. Het blijft nu de vraag, op welke wijze de groote

plant werd geïnfecteerd, in de meeste, zoo niet alle gevallen zal dit

voor het uitplanten, op liet kweekbed reeds geschied zijn. Dat

eene geheel gezonde plant nog in zoo hevige mate later op het veld

wordt aangetast, dat zij afsterft, behoort wel tot de uitzonderingen.

Uit de feiten, welke het mikroskopisch onderzoek der aangetaste

planten ons deed kennen en uit hetgeen ons bekend is over het

optreden der ziekte in de kweekbedden, kunnen wij echter het

navolgende verloop der ziekte opmaken, zij het dan ook ten deele

hypothetisch.

Op de kweekbedden kan de ziekte een acuut verloop hebben

hetzij dat de plantjes zoo jong zijn, dat zij ineens worden

aangetast, hetzij dat de ziekte zich als vlekken op het blad voor-

doet. Treedt de ziekte in acuten vorm op, dan wordt meestal

binnen korten tijd het geheele bed aangetast en van zelve dus

hieruit geen plantjes meer getrokken om overgeplant te wor-

den. Het kan echter ook zijn, dat do ziekte niet zoo acuut

optreedt, wat voornamelijk met de weersgesteldheid samenhangt.

Bij de reeds grootere planten komen dan wel eenige vlekken

op het blad voor, deze schijnen den koelie echter geen reden

tot ongerustheid toe, zoodat hij die plantjes verwijdert en de

overige nog gebruikt om uit te planten. Het kan verder ook nog

voorkomen, dat er zich geen vlekken, ten minste niet in het oog-

vallend, voordoen bij de bovenste en grootste bladeren, en alleen de

onderste bladeren zijn aangetast, wat dikwerf moeielijk is te zien.

Het is juist, wanneer de ziekte in dezen zoo weinig acuten

vorm optreedt op de kweekbedden, dat het groote gevaar schuilt

voor den lateren aanplant, de koelie toch meent gezond plantmate-

riaal te gebruiken, terwijl het inderdaad reeds de ziektekiem bij

zich draagt. Nemen wij het geval, waarbij een plantje nagenoeg

de grootte van gewoon plantmateriaal heeft bereikt, de onderste,

oudste blaadjes hangen dan reeds slap neder en zijn bijna geheel

verdord. Wanneer nu zulk een blaadje de ziektekiem in zich

draagt, waarbij de bladsteel nog niet behoeft aangetast te zijn, zal

daarvan weinig zichtbaar zijn. Bij het uitplanten komen deze

onderste blaadjes in don plantkuil, worden daar gedurende de eerste

dagen regelmatig voditig gohoiideii bij het besproeien en ten slotte

met aarde bedekt.
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Was dus eerst liet blaadje, on dus ook de ziektekiem, in eonc

relatief droge atmosfeer, uu is dat gehoel anders, en vindt de

s<>himmel voldoende vocht oiu zich verder te ontwikkelen. Dieper

en dieper dringen dus de sehiiiimeldraden door en bereiken ten

slotte den stam, welke in dien tusschentjjd normaal is doorgegroeid

en in dikte en lengte heeft toegenomen. De schimmel dringt nu
de weefsels van den stam binnen, juist op dat gedeelte, dat bij de

successieve aanhoogingen door aarde werd bedekt, wat dus over-

eenstemt met het feit, dat wij de d(>sorgauisatie l)ij afstervende

planten het sterkst vinden bij het onderste stamgedeelte. Ook
andere feiten worden ons nu gemakkelijk verklaarbaar. Ten eerste,

hoe het komt, dat het afsterven san groote planten somtijds tot

de velden van ('én koelie of eene kongsie blijft beperkt; do koelie

heeft dan zijn kweekbedden niet voldoende nagegaan en ziek

materiaal gebruikt, of wat ook wel gebeurt, bibit gebruikt van een

kameraad, die ziekte had in zijne kweekbedden.

Evenals soms de bibitziekte in de bedden zich kongsiegewijs

voordoet, zoo zal het natuurlijk zijn, dat ook de afstervende planten

in de velden kongsiegewijs zullen o[)ireden. Verder zal het dui-

delijk zijn, dat de meer of minder groote vochtigheidstoestand van

den bodem van groeten invloed zal zijn op het uitbreiden van den

schimmel en dus op het afsterven der planten. Zoo zien wij op

V0(;htigen moerasgrond de planten reeds zeer vroeg den strijd tegen

de parasiet opgeven, zoo kan het in céno afdeeling gebeuren, wan-

neer het terrein ongelijk is, dat bij een koelie reeds kort na het

uitplanten de planten afsterven, terwijl zulks bij zijn buurman,

die op hooger gelegen grond plant, eerst geruimen tijd later het

geval is. Zoo komt het, dat na aanhoudendeu regen en vochtig

weder men bij daaropvolgende droogte plotseling verscheidene

planten ziet bezwijken. Tijdens den regen toch had de schimmel

overvloedig gelegenheid zich in den vochtigen bodem te ontwik-

kelen, en nu de plant bij helder weder meer water moet ver-

bruiken, kan het niet v^^orden toegevoerd. Somtijds komt het voor,

dat de plant zelf nog de gevolgen niet ondervindt der ziekte, dat

de schimmel nog niet ver genoeg is doorgedrongen om te schaden,

ten slotte echter de zij-uitloopers z.g.n. tunassen, de gevolgen

ondervinden, wanneer hun door den moederstam geen voedsel meer

kan worden toegevoerd.

Ten slotte openbaart zich de bibitziekte nog door infectie van

IV. 45
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iloD bodera. Is eone plaat afgestorven door bibitziekte, en wordt

deze niet eene gezonde plant ingeboet, dan bestaat er toch nog

kans , dat deze afsterft , wat ook in het meerendeel der gevallen

gebeurt. De schimmel toch verbreidt zich in den bodem , voor-

zoover de Tochtigsheidstoestand zulks toelaat ; wordt nu eene plant,

zelfs nog op Trij grooten afstand van de afgestorvene geplant, dan

kan deze door de schimmel aangetast worden. Het blad, dat onder

of op den bodem rust, kan dan de infectieplaats zijn, of wel de

plaats, waar het blad afviel, terwijl de overvloedige besproeiing,

welke zulk eene onlangs uitgeplante tabaksplant noodig heeft, de

ontwikkeling der schiinmel zeer in de hand Averkt. De bodem der

kweekbedden, die door de ziekte verwoest worden, is eveneens

besmet, zooals menigeen ondervond, die dezen grond nog gebruikte

tot uitplanten.

Wanneer wij dus in "t kort resumeeren, wat in de voorafgaande

pagina's is uiteengezet, dan komen wij tot het resultaat:

dat onder bibitziekte, op de Oostkust van Sumatra heerschende,

eene specifieke ziekte der tabaksbibit en groote planten mag worden

verstaan :

dat deze bibitziekte veroorzaakt wordt door eene parasitische

schimmel

;

dat het optreden dezer schimmel en de mate van aantasting van

verschillende omstandigheden afhankeljjk is waaronder in hooge

mate van de weersgesteldheid;

dat deze schimmel bij haar vernietiging der plantenweefsels, in

sommige gevallen door bacteries wordt bijgestaan, wier optreden

echter geheel als een secundair iets is te beschouwen.

Tot nu toe gebruikten wij steeds den algemeeneu term, schimmel,

en werd slechts terloops gewag gemaakt van het uiterlijk der

schimmeldraden; over voortplantingsorganen werd niet gesproken,

evenmin over do systematische plaatsing. Later hopen wij in

staat te zijn, uitvoeriger de parasiet te beschrijven, voorloopig volsta

het volgende

:

De schimmeldraden (myceel), die wij in het weefsel vonden,

waren steeds van vrij aanmerkelijken omvang, ongev. 5 k 7 mikron

dik, nabij huniio uiteinden liepen de draden in fijner vertakkingen



uit, met sterk lichtbrekenden inhoud. De wand der schimmeldradeu

is uiterst dun, sterk groeiende gedeelten hebben veel inhoud, deze

is van eiwitiu.-htigen aard en doet zich voor als eene fijn gekorrelde

massa met hier en daar fijne oliedruppels.

De schimmeldraden zijn verder gekenmerkt door de zoo goed als

totale afwezigheid van tusschenwanden, waardoor zij dus als een-

cellig beschouwd kunnen worden.

De intercellulaire verspreiding der schimmeldraden is eveneens

typisch. Ziet men meestal bjj zulke eencellige parasieten bijzondere

zuigorgauen (haustoriën) het voedsel uit den celinhoud tot zich

nemen, hier ontbreken deze organen, maar doorloopt hier en daar

een gewone myceel-tak het inwendige eener cel. Eene verdere

eigenaardigheid dezer schimmel is het zeldzaam voorkomen van

voortplantingsorganen tenzij onder zekere omstandigheden.

Met het oog op de groote gevoeligheid voor vocht, welke deze

schimmel vertoont, en ook om andere redenen, brachten wij bladeren,

welke typische vlekken der bibitziekte vertoonden, in eene zeer

vochtige atmosfeer, enkele geheel onder water.

Weldra breidde de schimmel zich sterk uit, eenige plantjes, welke

Avij met grond en al in vochtige lucht brachten, waren reeds na

korten tijd tot eene groen slijmerige massa vergaan, terwijl een

weefsel van fijne schimmeldraden, zich van het eene blad tot het

andere uitstrekte. Bij de aangetaste bladeren, die onder water waren

gedompeld, ontstond eveneens eene sterke schimmelvegetatie, en zag

men na eenigen tijd rijkelijk schimmeldraden, als fijne kwastjes

van de oppervlakte van het blad in het water neerhangen ; bij dezo

cultures in zeer vochtige omgeving, werden de verschillende voort-

plantingsorganen der schimmel gevonden.

Binnen in de aangetaste bladmassa waren overvloedig oögonieën (*)

en antheridiën ('^) ontstaan, de diameter dier oögonieën was ongeveer

19 raikron. In elk oögonium werd na bevruchtiging door het anthe-

ridium eene oöspore gevormd, welke binnen den oögonium-wand

besloten blijft en daar ontkiemt. De oögonium-wand is vrij dik en

glad, evenzoo die der rijpe oöspore. Het oögonium werd nu eens

aan een zijdelingschen myceeltak afgesnoerd, ontstond somtijds ook

als plaatselijke opzwelling in een schimmeldraad.

(') Oögonieën. vrouwelijke voortplantingsorganen.

(ï) Anthoridiën. mannelijke voortplantingsorganen.
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Keods vrij spoeilig" iia den iiaulfg vcvdvvijut alle iuhoud uit d<'

omringende .schimmeldraden om het oögonium toe te stroomen.

Behalve deze voortplanting langs geslachtelij ken weg, vindt men

nog een ongeslachtelijke voortplanting dezer schimmel, doorz. g. n.

conidÜMi, waarin zwermsporen worden gevormd. De zwermsporen

zijn zeer bewegelijke organismen, die zich met trilharen zelfstandig

kunnen voortbewegen, ten slotte tot rust komen en dan tot een

nieuwen schimmeldraad uitgroeien.

Zeer eigenaardig vonden wij bij onze cultures of slechts ge-

slachtelijke voortplanting, of slechts ongeslachtelijke, nooit beide

vermengd. Verdere studie zal nog moeten uitmaken, in hoeverre

er verband bestaat tusschen dit verschijnsel en de verspreiding.

Om redenen, welke hier niet verder uiteengezet kunnen worden,

behoort dus de schimmel, welke de bibitziekte veroorzaakt, tot de

Peronosporeae, ecne familie der Oomyceten, waarvan de meeste ver-

tegenwoordigsters als zeer schadelijke planten-parasieten bekend

staan. Van de geslachten der Pcronosporrac vertoont de schimmel

de meeste overeenkomst met het geslacht PA// to/)/<i/<o;v^, waartoe o. a.

de schimmel behoort, die de gevreesde aardappelziekte veroorzaakt

in Europa, terwijl als Phi/lopJithofd oinnlcora do Bary eene schimmel

beschreven werd, welke op de zaadbedden van boomkweekerijen,

onder beuken- en andere zaadplantjes dezelfde schade aanricht, als

onze schimmel bij de tabak. De geheele levensgeschiedenis van de

parasiet der bibitziekte moet ons echter bekend zijn alvorens te

kunnen bepalen, in hoeverre zij verwant zijn. Evenals de Phijto-

phthora omnkora do Bary in staat is verschillende planten aan te

tasten, zoo min bepaalt deze Phijfophfhora-soovt zich tot de tabak,

bij verschillende andere planten te midden van zieke tabaksplanten

ontstonden dezelfde vlekken.

Deze PJii/tophthoi'a-soovt^ welke de tabak aantast, schijnt behalve

in de tabaksdistricten van Sumatra's Oostkust, ook elders voor te

komen. Te Buitenzorg toch kon ik bij pas opgekomen bibit de-

zelfde parasiet onder geheel analoge verschijnselen waarnemen,

ervaren kweekers deelden mede, dat dit afsterven der bibit meer

algemeen voorkwam op Java. Te Buitenzorg had men tot nu toe

hetzelfde afsterven slechts bij zeer Jonge plantjes waargenomen,

bij grootere planten trad do ziekte niet op, zoodat ook de vlekken

op het grootere blad, zoo typisch voor de bibitziekte in Deli, nog

niet waren waargenomen. Dit geldt echter slechts voor Buitenzorg

;
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volgens allo waarschijulijklieid zal de parasiet elders op Java iu

de tabakverbouwende districten dezelfde verwoestingen aanrichten,

zij het dan ook op kleiner schaal, zoodat het tot dusverre nog niet

de aandacht trok.

Uit voorgaand onderzoek is dus gebleken, dat wij lueenen de

oorzaak der bibitziekte te moeten vinden in het optreden van

eene parasitaire Phi/tophthora-soort. De aanwezigheid dezer parasiet

op zichzelve is niet voldoende om het schadelijk optreden in de

laatste jaren te verklaren, andere omstandigheden moeten daartoe

medewerken, en deze te leeren kennen is van het grootste gewicht.

"Wij kunnen naar de kennis dier omstandigheden de maatregelen

van bestrijding richten, zoodat als bestrijdingsmiddelen twee groote

categoriën zijn aangewezen, ten eerste die, welke de parasiet zelve

aantasten en ten tweede die, welke ingrijpen in de omstandigheden

gunstig voor het optreden van de parasiet.

On^allekeurig doet zich bij deze beschouwingen de vraag voor, of

wellicht tengevolge der cultuur, de waard der parasiet, de tabaksplant,

ook in den loop der jaren vatbaarder is geworden, of wel zich

meer heeft geadopteerd aan de parasiet, en nu bij voortduring

een gunstiger voedingsbodem voor deze oplevert. Deze laatste

vragen kunnen echter hier niet uitvoeriger behandeld worden, en

zij er slechts op gewezen, dat de tabaksplant door zaad wordt ver-

menigvuldigd, dat bij de in Deli gevolgde wijze van zaadteling

er zekerlijk overvloedig gelegenheid bestaat tot kruising der indi-

viduen ondei'ling. Verder bestaat in Deli de gewoonte om het zaad

van de eene soort bodem te verwisselen met dat van anderen

bodem, wat met het vorige er zeker toe zal bij dragen om de plant

gedurende de jaren, die zij reeds te Deli werd gecultiveerd, te

versterken en meer bestand te doen zijn tegen wellicht ongunstige

factoren, hetzij in klimaat of in bodem gelegen.

In Deli wordt bijna zonder uitzondering éénzelfde variëteit van

tabak geteeld, het is wellicht mogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk,

dat er andere variëteiten bestaan, meer bestand tegen de bibitziekte,

zooals bij andere cultuurplanten de praktijk ons leerde. Bij de

tabakscultuur in Deli doet zich echter het eigenaardige voor, dat

juist de variëteit aldaar tot nu toe gekweekt, slechts voldoet aan

de eischen van een blad te produceereu geschikt voor dekblad.

Wellicht levert het dus gevaar op nieuwe variëteiten in te

voeren zonder de noodigc voorzorgen, en is het beter na te gaan,
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of (Ie gevreesde bibitziekte niet iu de parasiet zelve bestreden

kan worden.

Zooals ons uit al het voorgaande genoegzaam is gebleken, is

oen van do hoofdfactoren voor de ontwikkeling van den parasiet

vocht. Gedurende regentijden en 's nachts, wanneer de dauw de

atmosfeer met waterdarap verzadigd heeft, breidt zich de parasiet

uit. Deze nachtelijke dauw te verminderen of den regenval volgens

eigen goedvinden te verdeelen, gaat moeielijk, maar toch kan men
pogingen aanwenden om de bestaande toestanden niet ongunstiger

te maken.

De ontwouding van het gebergte in Boven Deli neemt hand over

hand toe en levert een groot indirect gevaar op voor de cultuur.

Stortbuien, in stede der gewenschte kleine regenbuitjes, zullen de

toekomst zijn, wanneer niet bijtijds deze verwoesting wordt tegen

gegaan en door reboisatie het begane euvel zooveel mogelijk wordt

hersteld.

Verder kan men trachten op de betrekkelijk kleine uitgestrekt-

heid, waarop de bibit geteeld wordt, de vochtigheidstoestand zooveel

mogelijk onder controle te brengen. Uitgaande van dit denkbeeld,

beproefde men reeds, door de bibits te zaaien onder groote afdaken,

deze te beschutten voor den regen, wat echter onvoldoende bleek

te zijn als voorbehoedmiddel tegen de bibitziekte. Langs de kweek-

bedden gaande, is het zekerlijk wel opgevallen, dat de plantjes

aan den rand er groener en sterker uitzagen dan die, welke meer

in het midden der bedden staan. Wij mogen aannemen, dat

bij het besproeien de planten, aan den rand geplaatst, minstens

evenveel water krijgen als die in het midden, dit is dus niet de

oorzaak van haar weelderiger groei. De randplanten echter staan

in andere verhouding ten opzichte van zonneschijn en regen. Bij

de inrichting der kweekbedden en de bedekking, zooals te Deli

gebruikelijk, profiteeren de randplanten der bedden het meest,

zoo niet alleen van den zonneschijn, terwijl tot de overige planten

slechts een armoedig straaltje der ochtendzou kan doordringen.

Evenzoo kan regen, die het midden der bedden droog laat, bg

reeds geringen wind de planten aan den rand van het bed be-

vochtigen. Wanneer wij daarbij zien, dat de ziekte, in verreweg

de meeste gevallen, de planten aan den rand van een kweekbed

gespaard laat, of ten minste minder aantast, doet zich van zelve de

vraag voor, of er wellicht tusselien deze feiten verband kan bestaan.
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Zeer zeker is het, dat licht in gunstigou ziu iuvloeJ op de planten

heeft en schadelijk op de ontwikkeling der parasiet zal inwerken;

wellicht is het dus mogelijk door eene verandering in de inrichting

der kweekbedden, deze in gunstiger conditie te brengen ten

opzichte der juist besproken factoren.

Daartoe zoude men, in plaats van de gel)ruikelijke afdaken van

droog glagali, zulke moeten maken, die meu gemakkelijk kan

afnemen, hetzij door hen in hun geheel te verwijderen of wel door

hen bij wijze van matten op te rollen, zoodat men naar keuze de

planten aan het directe zonlicht kan blootstellen, of niet. Wanneer

)nen daarbij dan tevens de afdaken wat grooter maakt dan het

eigenlijke bed, dan kan men den regen ook geheel buiten sluiten,

en deze door eene regelmatige besproeiing vervangen.

Hierbij lette men echter nauwkeurig op het gebruik van zuiver

water, meermalen leerde de ondervinding, dat door de koelies al-

lervuilst water ter besproeiing werd gebruikt, en waar wij uu

weten, dat de parasiet zelfs onder water op halfvergane organische

zelfstandigheden zich nog verder ontwikkelt, zoo zal het duidelijk

zijn, dat het best mogelijk is, dat het besproeiïngswater soms is

of wordt geïnfecteerd en zoo de besmetting overbrengt. Eenige

malen meende ik zulks ook te kunnen constateeren, daarom gebruike

men, ook om andere redenen, zoo zuiver mogelijk sproei-w^ater.

Verder is het de gewoonte in Deli, zeer dicht op één te zaaien,

wat met het oog op het optreden van onkruid, zeker van voordeel

kan zijn, het bevordert echter tevens de verspreiding der Phi/toph-

fhora, zoowel door de dichte beschutting van den bodem, waardoor

deze vochtig blijft, terwijl onder het dichte blad eene donkere, vochtige

atmosfeer blijft heerschen door de aan elkander rakende blaadjes.

Bij ijler uitzaaien zal dit zeker minder het geval zijn, en de

parasiet meer moeite hebben om van het eene individu tot het andere

te geraken en hierbij veel meer aan het licht zijn blootgesteld ; dat

hier tegenover het nadeel staat van meer onkruid, is slechts een

klein ongerief, dat betrekkelijk gering zal wegen. Men moet er

namelijk toe overgaan, het kweeken der bibit geheel af te scheiden

van de vei-dere cultuur, m. a. w. eene aparte koelie-kongsie met een

aparten assistent alleen bestemmen voor het kweeken der bibit

en deze kongsie zooveel mogelijk geïsoleerd houden van alle andere

koelies en hunne velden. Deze wijze van bibitkweeken zal dan

tevens het voordeel opleveren, dat aan de bedden meer zorg
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besteed kau Avorden eii deze ouder voortdurend toezicht ziju ; bij

zulk eene eultuurwijzigiug-, kan dan ook het openen en sluiten

der afdaken geen bezwaar hebben evenmin als het zorgvuldig

schoonhouden van onkruid. Het ontnemen aan de veldkoelies van

de zorg voor hun bibit, eu het op eeue afzonderlijke plaats kweeken,

heeft ook verder nog gi"Oote Aoordeelen bij de bestrijding der ziekte.

Deze is toch van infectieusen aard, waarbij het steeds gemakkelijker

is de kwaal te bestrijden op ééue geïsoleerde plaats, dan wanneer

de kweekbedden kongsiegewijs, over de afdeelingen verspreid

liggen, en men slechts gebrekkig toezicht kan uitoefenen. In de

praktijk is deze bibitkweekerij zeer wel mogelijk, zooals door

ervaren planters werd verzekerd, en wérkt zulk een maatregel in

"t minst niet storend op den gang der andere werkzaamheden, men

zal hierdoor ten slotte ook nog voorkomen, dat later tabak uitge-

plant op de plaats, waar vroeger zieke bedden waren, afsterft

doordat de bodem is geïnfecteerd.

Het ijler uitzaaien op de kweekbeddingen zal verder ten ge-

volge hebben, dat bij het uittrekken der bibit om deze over te

planten, de plantjes minder beschadigd worden. Bjj de tegen-

woordige cultuurwijze toch vormen de wortels van de dicht op

één geplaatste plantjes een verward net, zoodat de fijnere wortel-

tjes noodzakelijk beschadigd moeten worden, zoo men de plantjes

wil scheiden. Daarbij heeft de koelie een veel beter gezicht op

het plantmateriaal, dat hij uittrekt, en kan dus gemakkelijker vol-

komen gezonde plantjes uitzoeken, dan anders het geval is.

Om het optreden tegen te gaan van zoo niet dezelfde parasiet,

dan toch van eene nauwverwant soort, die in Europa in kweekerijeu

somtijds veel schade aanricht, wordt wel gebruik gemaakt van

houtskool, dat tot fijngruis gestampt, in eene dunne laag over de

oppervlakte van het kweekbed wordt uitgespreid. De schimmel

schijnt op dezen bodem zich uf niet, of slechts zwak te ontwik-

kelen, terwijl de dunne laag het kieraplantje in zijn ontwikkeling

niet hinderlijk is.

Wanneer ons eeue volledige kennis der levensgeschiedenis van de

parasiet ten dienste staat, zal het wellicht mogelijk zijn nog andere

meer afdoende maatregelen te beramen ter voorkoming van het

optreden der parasiet. Zoo valt er o. a. een periodiek optreden

van do schimmel waar te nemen, naar het schijnt onafhankelijk

van de weersgesteldheid en wellicht in verband staande met den
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tijd, büuoodigd door de parasiet, tot het vormen der voortplautiiigs

organen en het ontkiemen dezer. Waro de aanleg der kweekbedden

naar voUloende gegevens in dit opziclit te regelen, wellicht dat men

alsdan ook hierin nog een middel kon vindon om hot optreden

der bibitziekte te beperken.

Bespraken wij terloops, als eerste categorie, de middelen, welke

zouden kunnen aangewend worden om het optreden der ziekte

tegen te gaan, tot eene andere catagorie kunnen Avij de middelen

rekenen, waarmede wij den strijd tegen de parasiet zelve aangorden.

Onder deze laatste middelen komen dan in de eerste plaats de

verschillende ontsmettingsmiddelen, waarvan reeds met kwistige

hand hier en daar gebruikt wordt gemaakt. Eene eerste voor-

waarde, waaraan zulke middelen moeten voldoen, is wel, dat het

leven der plant zelve hierbij geen gevaar loopt. Menigeen on-

dervond reeds, dat bij het besproeien met een of ander aangeprezen

middel, wel de ziekte week, maar ook tevens zijne planten dood

gingen, de tallooze middelen door handelaars tot nu toe aange-

prezen moeten eerst met de meeste zorg beproefd worden.

Eene andere voorwaarde bij de toepassing van het eene of andere

middel is, dat wij dit zoo fijn mogelijk verdeeld over de plant

verspreiden, zoodat als 't ware elk kleinste plantendeel er mede

bedekt wordt, hetgeen onmogelijk is bij het besproeien met een

gewonen gieter of emmer. Wij moeten dus onze toevlucht nemen

tot de sproeiwerktuigen, waardoor wij een vocht als een mist zoo

fijn verdeeld, over de planten kunnen spuiten, dan is er kans, dat

de oppervlakte van elk blad bevochtigd wordt, zulk eene besproeiing

moet, met korte tusschenpoozen, meerdere malen herhaald worden.

In den loop der laatste jaren heeft men meer en meer de aan-

dacht gevestigd op zulke sproeimiddelen om plantenziekten te

bestrijden en deze in het groot met het meeste resultaat toegepast.

Het meest aanbevelingswaard bleken daarbij verschillende ko-

perzouten te zijn, waaronder de z.g.u. bouillie Bordelaise tot nu

toe de meeste voorkeur verdient.

Op reeds onderscheidene ondernemingen werden proeven met dit

mengsel genomen, met zeer verschillenJen uitslag, wellicht te wijten

aan de verschillende wijze van bereiding en toepassing. Daar op

eenige ondernemingen, bij betrekkelijk gebrekkige toepassing, reeds

resultaat met dit mengsel werd verkregen, zoo dient eene ruimere

toepassing ten zeerste aanbeveling. Door de eischen, waaraan een
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goed toebereid mengsel moet voldoeu, kuimeu wjj verwijzon naar

een referaat, voorkomende in Teysmannia 1893 No. 10; wanneer

men dan bij de besproeiing het bovengemelde in het oog houdt,

zullen de resultaten wellicht niet uitblijven. Niet alleen wanneer

reeds de bibitziekte zich heeft vertoond, moet de bouillie Bordelaise

worden toegepast, maar ook als voorbehoedmiddel kan eene be-

spoeiïng haar uut hebbeu, het is ook daarbij wenschelijker, een

paar maal achteréén de bodden zacht te besproeien dan eens

sterk. Is de ziekte reeds opgetreden, en wensrht men haar dan

te bestrijden, dan besproeie men, behalve de aangetaste bedden,

ook de naastliggende en kan het van voordeel zijn tevens de paden

tusschen en naast de zieke bedden flink te besproeien en te

desinfecteereu : wij zagen toch vroeger reeds, hoede schimmel zich

somtijds hierover van het eene naar het andere bed verspreidt.

Bij het besproeien lette men erop , dat het onderblad ook zooveel

mogelijk bevochtigd worde, terwijl men na de toepassing der bouillie

Bordelaise niet onmiddellijk met water moet gieten, men zoude

zoodoende het middel weder van het blad afspoelen. Groote tabaks-

planten, welke reeds zijn overgeplant, nog met dit kopermengsel

te behandelen, zoude wellicht schadelijke gevolgen kunnen hebben

voor het blad. Men passé dus dit middel slechts toe bij de kweek-

bedden, wanneer het blad nog jong is, eu de mogelijk schade-

lijke gevolgen kuunen verdwijnen in den loop der verdere ontwik-

keling van de blaadjes.

Is de ziekte toch in weerwil vau alle voorzorgen opgetreden,

en zijn de bedden slechts in geringe mate aangetast geworden,

zoodat men wil beproeven de overige bibits van zulk een bed

nog uit te planten , dan dient men hierbij uiterst voorzichtig te

zijn.

Wanneer men de bibit door de koelies laat trekken, zorge men,

dat geen plantje wordt uitgeplant, waarvan het wortelstelsel ook

maar de geringste sporen van abnormale l)ruinkleuring vertoont,

of waarvan de jonge stengel , aan het ondereinde, eene loodkleurige

tint heeft. Verder verdient wellicht aanbeveling de onderste blaadjes

voorzichtig to verwijderen ; zooals wij vroeger uiteenzetten, bestaat

er vermoeden, dat door deze de bosiucttiug <>\i het veld wordt

overgebracht, verwijdert iiien dus deze blaadjes, v(')nrdat de schim-

mel nog door den Idadsteel in den stengel kan zijn overgegaan,

dan voorkomt men wellicht een later afsterven op het veld.
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Zulks raoet echter met de noodige voorzichtigheid on "t liefst

met een daartoe geschikt iiiesje of schaartje goboureii.

Bij de algemeen gevolgde wijze vau aanleg der kweekbedden

heeft een koelie meerdere bedden te verzorgen, bemerkt hij nu

bij het insecten zoeken, dat de ziekte is opgetreden iu een bed,

dan zal hij zich haasten de zieke plauten te verwijderen en daarna

voortgaan met het nazien der andere bedden, daarbij met de

handen de plantjes uitéén buigend. Dat deze handelwijze eene

overschoone gelegenheid tot infectie oplevert, zal duidelijk zijn.

Hoe licht toch blijven , niet, hetzij enkele voortplantingsorganen,

hetzij eenige myceeldraden aan de hauden der koelies vastkleven,

om achter te blijven op nog gezonde planten en daar hun vernie-

lingswerk voort te zetten. Dat zulk eene infectie inderdaad door

den koelie wordt overgebracht blijkt, wanneer men de ziekte ziet

voortschrijden langs den weg door den koelie gevolgd bij zijn da-

gelijksch bezoek aan de kweekbedden.

Den koelie er toe te brengen zijne handen telkens te desinfec-

teeren, wanneer hij eene zieke plant heeft aangeraakt, zal lastig

gaan, maar wellicht is het mogelijk, dat vooral eer de koelie gaat

wurmen zoeken, de assistent zich overtuigt dat de bedden ge-

zond zijn.

Dat zulks slechts mogelijk kan zijn , wanneer men de kweek-

bedden onder afzonderlijk toezicht, met eene afzonderlijke ploeg

koelies aanlegt en verzorgt, zal geen betoog behoeven. Vindt men

op een kweekbed aangetaste planten , dan moeten deze worden

uitgetrokken en voorzichtig in een geJoten voorwerp worden weg-

gedragen.

Wij zagen, dat de schimmel zich ook over den bodem verspreidt,

deze moet dus goed ontsmet worden en de omliggende plantjes

flink bespoten met bouillie Bordelaise. Daar voor de desinfectie

van den bodem bouillie Bordelaise wellicht niet voldoende is, zoo

zoude men de uitgetrokken plekken en de paden met chloorkalk

kunnen bestrooien. Is een kweekbed in zoo hevige mate

aangestast, dat men huiverig is, ook de weinige nog niet aangetaste

plantjes te gebruiken, dan vernietigo men het geheele kweekbed

door de zieke plantjes voorzichtig bij één te verzamelen en

op eene afgelegen plek, vermengd met choorkalk, diep onder de

oppervlakte te begraven, terwijl men het kweekbed zelf met

droge lalang bedekt en deze in brand steekt. Het blijft veiliger.
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in weerwil dezer voorzorgsmaatregelen , niet weder op dezetde

plaats uit te zaaien.

i^aar het scliijnt zijn de sporen van de schimmel vrij taai, en

wordt bij deze wijze van desinfectie, de bodem slechts zeer opper-

vlakkig verhit; zoo men dus gedwongen is later toch op de

dezelfde plaats uit te planten, dan dient men bovengemelde be-

iiandeling eenige malen toe te passen, daarbij tevens zorgdragend,

dat de bodem goed kaal en droog blijft.

In de laatste jaren zijn enkele ondernemers uit de afdeeling

Deli begonnen op groote schaal in Serdang bibit te kweeken,

meenende daarin een voorbehoedmiddel te vinden tegen de bibit-

ziekte. Persoonlijk kon ik mij overtuigen, dat in Serdang de bibit-

ziekte evengoed en even schadelijk optreedt als in Deli; men

heeft dus evenveel kans, dat de bibit van daar ontvangen de ziekte-

kiemen reeds bij zich draagt, als bibit van eigen onderneming, en

men kan met evenveel kans van slagen, met besparing van spoor-

vracht etc, etc, op eigen onderneming bibit kweeken.

yien moet echter in liet oog houden, dat het telen van plant-

materiaal in Serdang dit voordeel had, dat alle zorg en toezicht

van een assistent en vaste koelies aan de kweekbedden werd

gewijd, en wellicht een toevallig welslagen der kweekerij aldaar

liieraan is toe te schrijven, men besteede dus op eigen onderne-

ming dezelfde zorgen aan den aanplant.

In Europa komt een analoog ziekteverschijnsel voor bij het

uitzaaien van verschillende planten; deze ziekte is in Engeland

bekend onder den term van „damping off" of seedlings, in Duitsch-

land als „Keimlings Krankheit" en strekt tot groote schade aan

de kweekerijen. Men is in Europa gedwongen, zoo niet telken

jare, dan toch na zeer kort tijdsverloop, denzelfden grond weder

te gebruiken, dat zulks zeer de uitbreiding der ziekte in de hand

zal werken, is duidelijk, hieruit blijkt tevens het groote voordeel

dat de tabakscultuur heeft in Deli, waar men eerst na acht jaren,

soms na nog langer tijd, denzelfdon bodem weder beplant. Legt

men dns afgezonderde bibit-aanplantingen aan, dan kan men

denzelfdcn grond wel volgende jaren blijven gebruiken, wanneer

de planten gezond blijven; worden zij echter door de ziekte

niet gespaard, dan dient men een volgend jaar (!ene andere, liefst

oenigszins verwijderde plek gronds te gebi-niken. Na grondige

vernietiging der aangetaste bodden vcrzuime men niet de
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g-el)niikto tjaiikols on ander jj^erocMlscliap grondig te ontsniotton.

Ten slotte nog de mededeeling, dat volgens ür. Cobb in the

Agricultural Gazette of New South Wales 1898. p. 317, de ta-

l)akscultiiur in Wales ernstig bedreigd wordt door oen 1'eronospora,

de beschrijving laat echter niet toe, mot voldoende zekerheid te

bestemmen, of het wellicht dezelfde parasiet is, die Deli teistert;

wijze van voorkomen en verspreiding doen het echter wel vermoeden.

De resultaten van ons onderzoek kunnen wij dus in het kort

als volfft samenvatten

:

De bibitziekte, ter Oostkust van Sumatra in de tabak

heerschende, wordt veroorzaakt door het parasitisch optreden

eener P/ii/foplif/iora soort, nauw verwant aan Phi/fopJif/iora

omnivora de Bari/.

Deze Phf/topJ/fJiora tast de plantjes op de kweekbedden

aan en doet deze afsterven. Groote, reeds bijna volwassen

planten kunnen aan de gevolgen der bibitziekte ten gronde

ffaan.

De bibitziekte is van besmettelijken aard.

Het optreden en de vorpreiding der bibitziekte liangt nauw

samen met den vochtigheidstoestand der atmosfeer.

liet is wenschelijk daarom:

de zorg voor het kweeken der bibit aan de gewone veldkoelies

te ontnemen.

op eene afzonderlijke plaats buiten do afdeelingen gelegen,

onder bijzonder toezicht de benoodigde kweekl)edden aan

te leggen,

de afdaken der kweekbedden zoo te veranderen, dat er meer

lucht en licht kan toetreden,

als voorbehoed-en bestrijdings middel te besproeien met bouillie

Bordelaise,

de kweekbedden door bibitziekte verw'oest, zorgvuldig te vernie-

tigen en dezen grond ongebruikt te laten.

Buitenzorg, November 1893. .1. v. Brkda de Haax.
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NASCHRIFT.

BeliaWe de bibitziekte konden wij ter Oostkust van Sumatra

de navolgende ziekteverschijnselen opmerken, in meerdere of min-

dere mate schadelijk voor de tabak.

1° de zgn. roest, vlekken op het volwassen blad, waarschijnlijk

in verband staande met het voorkomen eener bacterie in deze vlekken.

2° de zgn. spikhel veroorzaakt door eene parasitaire schimmel.

3^ eene hladvlekken-z/ekfe veel gelijkend op spikkel, echter door

eene andere schimmel veroorzaakt.

4° eene ziekte door bacteriën veroorzaakt, welke bij het getopte

gedeelte in den stam binnendringen en het merg in eene slijmerige

massa veranderen, de bladeren worden vroegtijdig geel en vallen af;

met deze ziekte in verband staat waarschijnlijk :

5° het zgn. rot op de stapels (rotte stelen bij de gestapelde

tabak).

6° scltiDiiiiel in de droogschuren, bij vochtig weder op de drogende

tabak optredend.

7° de zgn. dikhuikeii gallen in den stengel, met eene larve.

s° wortelaanzwelUngen door eene Heterodera-soort veroorzaakt.

9° schade aangericht door verschillende insecten, als : luizen, de

groene tabakskevers, zwarte rupsen etc.

10° de zgn. gilaWs veroorzaakt door klemdraai.

1 1° Phin of kassor, het blad wordt grof, krult aan den rand op

en is wankleurig.

12° rjemannoreerd, wellicht hetzelfde als de mozaïk-ziekto in

Europa.

13" r/ecariegeerd (honf) h/ad, zgn. bliksemboomen.

140 de pokziekte onder geheel dezelfde uitdrogings verschijn-

selen als voor Europa beschreven.

Van de meeste dezer hier opgesomde ziekten is of nog niets,

of slechts zeer weinig bekend. Wij hopen daarom ter zijner tijd

in de gelegenheid te zijn, deze ziekten nader te beschouwen, waar-

bij het wellicht zal blijken, dat boveng;iinde lijst nog ecuigo uit-

breiding en wijziging moet ondervinden.

J. V. Breda de Haan.
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RiiTKXZOiu; (Java) 7 Noveinl>cn' iJSlJo.

Aan den JJirerfcnr ran '.s- Lands i'Uihtentum fe Bnitenzonj.

In het tijdschrift Teysmannia (Dl. ;> big. 4()0j gaf ik in het

vorige jaar eene korte inededeoling over Bataten naar aanleiding

eener door het Proefstation te Baton Rouge uitgegeven brochure

over „Sweet Potatoes". Op grond der daar verkregen gunstige

resultaten had ik de eer u voortestellen den Directeur van dat

Proefstation te verzoeken ons zaden te zenden. Daar deze niet

beschikbaar schenen, ontvingen wij, in plaats daarvan, zooals u

bekend is, omstreeks einde April van dit jaar per post eenige

knollen. Onmiddellijk na ontvangst liet ik die met zorg in potten

lütplanteu. Het resultaat was zeer gunstig, want van de 23 ge-

zonden variëteiten slaagden er 17, die rijkelijk loof ontwikkelden,

nadat ze in den vollen grond overgeplant waren. In den afge-

loopen oostmoesson werd een stukje sawah-grond ter grootte van

-+; 9 Rijnl. Roede met stekjes dier verschillende variëteiten beplant,

en in de eerste dagen van October konden de knollen geoogst

worden. Het beschot was zeer goed, (") de grootte der knollen bij

de meeste variëteiten bevredigend, terwijl de smaak -- volgens

verklaring van Inlanders — uitstekend moet zijn. Ik geloof, dat

de verspreiding dier bataten over Indië voor de bevolking van

nut kan zijn. Door het groote aantal variëteiten is de kans, dat

op verschillende gronden en in verschillende klimaten met sommige

ervan goede resultaten verkregen zullen worden, vrij groot. Ik

zou u daarom willen voorstellen de beschikbare knollen af te staan

aan personen, die in het belang van de bevolking dadelijk eene proet

er mede zouden wenschen te nemen. Mochten er zijn, die over

eenigen tijd knollen verlangen, dan zal ik dit gaarne spoedig verne-

men, opdat de verdere aanplant daarnaar geregeld kunne worden.

De namen der variëteiten doe ik hieronder volgen.

1. Southern Queen.

2. Sugar.

3. Haynan, (3a. naam oubekend) wellicht als 3.

4. Peabody.

5. Barbadoes.

(>. Spanish Yam.

(*) De beplante oppervlakte was te klein om daaruit de opbrengst

per bouw met voldoende betrouwbaarheid te kunnen berekenen.
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ENHALUS KOENINGir RICH. ALS VOEDINGS-
GEWAS IN BANTAM

DOOR

A. G. VORDERMAN.

Onder de zeegrassen, die langs de kusten der eilanden van

onzen Archipel voorkomen, neemt de Euhalas K-oeningii een

eerste plaats in.

RuMPHiüs meldt, dat deze plant, door hem zeelisch of zee-

kalmoes genoemd, niet alleen in de baai van Amboina voorkomt

maar ook overal in de Molukken, bij Java, Celebes en Bali,

waar de zeebodem op ondiepe plaatsen uit een vlak, modderig

zand gevormd is.

Behalve de verbreiding in de Indische zeeën in het algemeen

en den Indischen Archipel in het bijzonder, noemt Miquel als

bepaalde localiteiten de baai van Bima en die van Bari (eiland

Flores), waar Zollinger de plant ontdekte.

Teysmann trof dit zeegewas aan in den Karimondjawa-

Archipel en in de baai van Tapanoli, terwijl ik het, in uit-

gestrekte onderzeesche velden verspreid, waarnam langs de

West- en Zuidkust van Billiton, bij den Z, O-hoek van het

eiland Raas en in de Ketapang-baai van het eiland Kangean.

De seka's van Billiton verzekerden mij, dat EnhaJus koeningü

het gewone voedsel van den doejoeng (ïïalicore dujong) uit-

maakt, welk dier door hen dikwijls gevangen wordt, en waarvan

het goed smakend vleesch op de pasars der hoofdplaatsen te

koop wordt aangeboden.

Reeds bij Rumphius worden de zaden van Enhalus koeningü

als eetbaar vermeld, en het gebruik daarvan als voedsel door

de strandbewouers in de Molukken medegedeeld.

IV 46
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Ook de kustbewoners langs straat Soenda in liet Bantam sch

e

zijn niet onbekend met de voedende eigenschappen, die de zaden

bezitten en verzamelen deze voornamelijk tusschen het eilandje

Pepoleh en de Bantamsche kust.

De plant heet daar „lamoen".

Yoor de namen elders trof ik bij Miqüel „lamoe" aan, door

ZoLLiXGER genoteerd voor Flores en Bima. Yerder „deringoe

laut"' (Mal.); „lalamoet" te Ternate en „barna" te Makassar.

Deze laatste namen zijn aan Rumphiüs ontleend, terwijl Filet

de plant onder den Makassaarschen en Ternataanschen naam

„bama", sub 923 van zijn werk (laatste editie), aangeeft.

Is deze plant als voedingsgewas merkwaardig, nog meer is

dit het geval uit een biologisch oogpunt.

Immers terwijl het bestuivingsproces bij het grootst aantal

der planten uit de familie der Hi/drocharideae, waartoe de

„lamoen" behoort, door bemiddeling geschiedt van het water,

waarin zij leven, zoo heeft dit bij Enhalus op geheel andere

wijze plaats en wel meer overeenkomstig met dit der phane-

rogamen^ die op het land leven. Bij de overige Hi/drocharideae

toch bezit het stuifmeel niet den gewonen kogelvorm, maar

bestaat het uit langgerekte cylindrische buisjes, die langs de

oppervlakte van het water drijven en door de draad-vormende

twijgen tegengehouden worden, om langs deze in de vrucht-

kiemholte der vrouwelijke bloem af te dalen ; bij jE'wAaZi^s echter

heeft het stuifmeel de gewone kogelgedaante, en geschiedt de

bestuiving op nagenoeg overeenkomstige wijze als bij het aan-

verwante zoetwatergeslacht Valllsneria. Doordien de mannelijke

bloem op een langen, rechten steel ingeplant is, tusschen twee

langwerpige, smalle, blijvende schutbladeren in, te samen een

V vormende, komt zij bij eb tot de wateroppervlakte en laat

zich, zoodra de meeldraden rijp zijn, aldaar los.

De vrouwelijke bloem groeit eveneens tusschen twee V- vor-

mende schutbladeren, doch op een spiraalvormigen steel, die

uitgerekt zijnde even lang is als die der mannelijke bloem,

doch ingerold zijnde, zich tot nabij den bodem kan terugtrekken.

Rumphiüs beschrijft dien steel als in vele krullen verdeeld,
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„s^elijk een Verkenssteert", doch heeft daarbij de Europeesche

„verkenssteerten" op het oog, daar de Indische die krullen missen.

Om de bestuiving tot stand te kunnen brengen, ontrolt zich

de steel, aan welks uiteinde de vrouwelijke bloem voorkomt,

op het tijdstip, dat de raeeldradon der mannelijke bloem rijp

zijn, en deze zich loslaat om op liet water tegen de vrouwelijke

bloem aan te drijven, waardoor de bestuiving onmiddellijk

plaats kan hebben.

Zijn de 1 a l'/g metev Idnge hladeven \an Enhahis koening il

bestand om met hun uiterst gedeelte, bij eb, uren lang aan

de tropische zonnehitte te worden blootgesteld, op de rijpende

vrucht zoude dit nadeclig wciken, waarom deze dan ook, nadat

de foecundatie is bewerkstelligd, onder water getrokken wordt

door den zich kurketrekkervormig inrollenden vruchtsteel.

De plant groeit immer op ondiepe plaatsen, die bij eb nooit

geheel droogvallen, zoodat het onderste gedeelte steeds onder

water is.

Bij de rijpe vrucht zijn de zaden reeds tot kleine plantjes

uitgesproten, die te loor zouden gaan, wanneer zij aan de op-

pervlakte der zee dreven en daardoor op plekken belanden

zouden, die bij eb geheel droogvallen. IS'u werkt de spiraalsteel

echter de vrucht in den grond, waar de jeugdige plantjes, tegen

lucht en zonnehitte beschut, zich naast de moederplant in den

bodem kunnen vasthechten. (')

RuMPHius reeds nam de vruchten waar, naar beneden ge-

keerd in het zand stekende, zoodat hij ze eerst voor een

worteldeel aanzag.

Op pag. 191 van zijn VP boek, Herbarium amboinense,

vindt men eene naive en duidelijke beschrijving van dit zee-

gewas en op plaat 75, fig. 2, eene vrij goed gelukte afbeelding.

De synoniemen in botanische werken zijn : Enhalus acoroides

(1) Het is niet wel mogelijk deze doelmatige inrichting van den

vruchtsteel en hare toepassing in Darwinistischen zin te verklaren,

zonder aan te nemen, dat de plant van lieverlede geleerd zoude hebben

hare inrichting te wijzigen naar gelang der levensomstandigheden, waarin

zij verkeerde. Mij komt dit echter hoogst onwaarschijnlijk voor.
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RiCH. ZoLL. cat, pag. 60. Sfratoides ncoroidefi L'mn fil : Suppl.

pag. 298 en Acoriis marinus Rumph. 1. c.

De exemplaren der plant, die ik bij mijn laatste reis in

Bantam machtig werd, zijn afkomstig van Straat Soenda, nabij

Poeloe Pepoleh.

De in het kleizand voortkruipende rhizoom is bij deze planten

ongeveer P/g cM. dik, zwaar, ruig bezet met zwarte harige

overblijfselen van de uiterste bladnerven der afgestorven bladeren,

die allen in de richting der groeiwijze schuins uit den wor-

telstok ontspringen. Daardoor doet zicli dit horizontaal voort-

groeiend deel ruw zwart en harig voor (').

Aan de onderzijde ontspringen de talrijke, tiauw gekromde,

geelachtige hechtwortels, welke de plant in den modderbodeni

bevestigen en aan soemboe-pitten doen denkeu, die door de

Inlanders in hunne palita's gebruikt worden. Zij bereiken bij

eene lengte van ongeveer 1 a 2 decimeter, eene dikte van ^/g cM.

en zijn van ruime luchtkanalen voorzien.

Aan het levend uiteinde van den wortelstok ontspringen

uit eene vliezige, nagenoeg kleurlooze scheede de bladeren

tegeli^ met de lange bloemstelen. Aanvankelijk vereenigd,

splitsen de bladeren zich op één d^I. afstand van hun oorsprong

in drieën, zij zijn lintvormig plat, aan het uiteinde afgerond

en grasgroen van kleur: terwijl zij eene lengte bereiken van

1 a l'/2 mieter, bij eene egale breedte 1.3 a 1.5 cM. Over

de bloemen is hierboven reeds een en ander medegedeeld.

De vrucht, die de gedaante heeft van eene groote okkernoot,

is ingeplant tusschen de blijvende schutbladeren in. Bij eene

afgeronde basis eindigt zij van boven spits.

De kleur is donker grasgroen. Van beneden naar boven

loopen zwak gebolde, overlangsche ribben, die om de andere

met zwarte, haarachtige uitgroeisels bekleed zijn, waarvan de

richting naar het uiteinde gekeerd is, en die zich op het pun-

tige bovenste deel der vrucht voortzetten.

(•) Uit de lange^ zwarte bladre.stanten, die naast de inplanting dei-

nieuw ontstane bladeren aan den wortelstok voorkomen, wordt in de

Molukken een durabel touw vervaardigd om voor vischnetten te dienen.
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De vruchtschil is donkergroen, vlcezig en slijmig bij het

doorsnijden en steekt scherp af tegen het weinig luchthoii-

dendc weefsel van het binnenste gedeelte der vrucht, die op-

gevuld is met zaden van 1.3 a 1.5 cM. lengte, aan den

buitenkant afgerond, doch binnenwaarts veelhoekig en omgeven

door eene slijmige, vliesachtige zaadhuid.

Het zijn deze groenachtig witte zaden die, voornamelijk door

hun zetmeelgehalte, tot voedsel dienen en gepoft dan wel als

sajor gekookt of ook wel in rauwen staat gegeten worden.

De zetmeelkorrels zijn evenals overal elders niet allen even

groot. De kleinere en middelbare, die nog niet hun vollen

wasdom bereikt hebben, zijn bolrond ; de grootere hebben

een cylindervorm aan beide uiteinden afgerond en gelijken

op gelatine-capsules, zooals die in de apotheken voor castorolie

gebruikt worden. Opmerkelijk is het groot aantal dubbele

zetmeelkorrels, die ót langwerpig cylindrisch zijn, door een

tiisschenschot in twee gelijke of nagenoeg gelijke deelen

verdeeld, óf wel waarbij eene grootere cylindrische helft ver-

bonden is aan eene kleinere halfkogelvormige en het geheel

eenigszins aan een ricinus-zaad herinnert. Wanneer de droge

zetmeelkorrels met glycerine behandeld worden, neemt men
in het centrum van de kromming een halvemaanvormig

kernvlekje waar.

Batavia, 12 December 1893.



HYBRIDISATIE.

Eeue der eerste behoeften voor de beoefenaars van het land-

en tuinbouwbedrijf is zich getrouw op de hoogte te stellen en

er op te blijven van alles, wat er in hun vak omgaat. Het

oud Hollandsche spreekwoord „stilstaan is achteruitgaan" is

hier volkomen van toepassing.

In onzen tijd van snelle vooruitgang en heftige concurrentie

moeten wij mede om niet overvleugeld of teruggedrongen te

worden zorgen, dat de producten, die wij aan de markt brengen,

van superieure qualiteit zijn.

"Wij verkeeren hier vergeleken bij vele oudere tropische landen

in geen ongunstige omstandigheden, er bestaat geen enkele

reden, waarom wij geen superieure producten zouden kunnen

telen.

Er zijn verschillende factoren, die er toe medewerken om
dit gewenschte resultaat te verkrijgen, een der eerste is, dat

wij planten telen van de beste soorten of variëteiten. In

de 7" en 8" aflevering van den tweeden jaargang publiceerde ik

eenige opstellen over „de verbetering der rassen onzer cultuur-

planten". „Dit interessante onderwerp is daarmede nog lang

niet uitgeput, integendeel wij moeten hier nog veel leeren,

ook geloof ik de enkele gunstige uitzonderingen niet mede

gerekend, b.v. de proeven over het kweeken van suikerriet

uit zaad van den heer Moquette, zie het opstel hierover in

afl. 9 van den derden jaargang van dit Tijdschrift, hier nog

bitter weinig op dit gebied gepresteerd is.

In de „Agriculture Grazette of New. South Wales", part 7,

1893 komt een opstel voor over het veredelen der tarwe,

die daar op vrij groote schaal geteeld wordt; uit dit opstel

blijkt op nieuw hoe ook behalve in het oude Europa in de
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jongste Koloniën er naar getracht wordt betere variëteiten

van de meest geteelde gewassen te verkrijgen.

In gewone omstandigheden, zegt de schrijver van genoemd

opstel, bevrucht iedere tarwebloem zichzelf, daar meeldraden

en stampers zich in dezelfde bloem bevinden; de bevruchting

der tarwebloem heeft gewoonlijk reeds plaats gehad voor de

bloem zich opent. Er kunnen dus jarenlang twee of meer

verschillende soorten tarwe naast elkander geteeld worden,

zonder dat er kruisbevruchting, zonder dat er hybridisatie

plaats grijpt. De nakomelingen van ieder der variëteiten

blijven geheel aan de moederplanten gelijk. De mogelijkheid,

dat onder zulke omstandigheden het stuifmeel van de eene

plant het ovarium van de andere bereikt, is hoewel niet geheel

buitengesloten toch zeer gering.

Indien men dus bij de tarwe nieuwe variëteiten wenscht

te verkrijgen, moet men overgaan tot kunstmatige bevruch-

ting. Hiertegen bestaat niets geen bezwaar, daar bewezen is

dat het stuifmeel van de eene bloem op den stamper eener

andere gebracht, deze bevrucht. De moeielijkheid is slechts

het juiste moment te kiezen. Zooals ik boven zeide, bevrucht

ieder tarwebloempje zichzelven voor de opening der bloem,

zulk eene bloem moet dus voorzichtig geopend en de helm-

knopjes er met een fijn schaartje uitgeknipt worden, eerst

daarna kan men het stuifmeel van de bloem eener andere

plant nemen en op den stamper overbrengen. Hierbij dient

opgemerkt te worden, dat het stuifmeel rijp moet zijn en de

stamper ontvangbaar. Er zijn hier nog meer zaken bij in

acht te nemen, zoo b.v. dat de middelste bloemen eener aar

zich het eerst openen enz. Het is niet ieders werk, er be-

hoort veel geduld en oplettendheid toe, toch kan men er met

beide genoemde eigenschappen gewapend gerust mede beginnen,

al slaagt men niet direct, men komt er wel.

Op deze wijze werkende heeft men in Australië benijdenswaar-

dige resultaten verkregen, men heeft tarwe-variëteiten in het le-

ven geroepen, die niet slechts een fraai product leveren, maar

die ook veel meer bestand zijn tegen de daar heerschende ziekten.
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Willen we echter meev weten, wat door veredeling van

planten gedaan is, dan moeten we bij den tuinbouw in de

leer gaan. Het is merkwaardig, wat daar in onzen tijd ge-

daan is, hoe enorm het aantal gecultiveerde planten in onzen

tijd vermeerderd is en nog dagelijks toeneemt. Drie voorname

factoren hebben hieraan medegewerkt: de importatic van

nieuwe planten, de hybridisatie van reeds in cultuur zijnde

soorten en het ontstaan en fixeeren van toevallig ontstane

variaties. Welke van deze drie factoren het meeste heeft

bijgedragen om genoemd doel te bereiken is moeielijk uit te

maken. Een feit is het echter, dat de meeste onzer sierplanten

het product zijn van hybridisatie, van herhaalde kruising,

zelfs in die mate, dat het dikwijls moeielijk is de oorspron-

kelijke stamouders dier planten te vinden. Zulks is het geval

met Pelargonimii's^ Beyonia's^ Erica s, Rhododendro)i''s, Glor-

nia^s, Bozen en nog vele andere.

Het zal zoowat tweehonderd jaar geleden zijn, sinds Fair-

child de eerste hybride verkreeg, die ten minste als zoodanig

erkend werd, en niet veel langer dan een halve eeuw geleden

werd het werk der hybridisatie door de horticultuur ter hand

genomen.

Koelreuter is een der beste voorgangers op het gebied der

hybridisatie; van 1760 tot kort voor zijn overlijden in 1S06,

wijdde hij zijn beste krachten aan het onderzoek omtrent de

overeenkomst en het verschil tusschen de hybriden en hare

stamouders. De geheel overwachte resultaten, die hij verkreeg

door kruising der soorten uit de geslachten Diatiflixs, Maha^

Lobeiia, Nicotiana .en MirahllU wezen hem den weg hoe verder

gehandeld moest worden, en het moet ter eere der practici

gezegd worden, dat zij hoewel eerst schoorvoetend zich later

met ijver en enthousiasme de wenken ten nutte maakten.

In latere tijden hebben mannen als Gartner, Naudin, Goe-

dron, Wichura en Dar win vastere grondslagen voor de kennis

der hybridisatie gelegd, terwijl de ontelbare hybriden en

variëteiten van Pelargonlum\s, Fiichsla\s^ Peliüila''>i, Rhodo-

dendron's, Rozen, Orchideeën en/., hawijzoa, dat ook de kweekers
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niet op hiiiinp lauweren rusten naar voortgaan op den eenmaal

ingeslagen weg. Onder de gelukkigste en bekwaamste kwee-

kei-s, die met veel succes de liybridisatic toegepast hebben,

kunnen we Dominy, Sedcn, Kellermaiin, Turnbull, Grieve en

anderen noemen.

Gebrek aan systeem is de oorzaak, dat we nog niet veel

verder gekomen zijn, dat we nog betrekkelijk zoo weinig

weten van de wetten der hybridisatie. Er zijn tal van hy-

briden en variëteiten, waarvan de stiimouders onbekend zjjn,

waarvan we niet weten, onder welke omstandigheden ze ont-

staan zijn.

Teder, die zich met hybridisatie onledig wenscht te houden,

moet in een journaal van al de omstandigheden, waaronder

hij werkt, aanteekening houden. Aangeteekend moet worden :

de tijd, waarop de bloemen zoowel die bevrucht zijn als waar-

van het stuifmeel genomen is, zich openden, de dag en het

uur, waarop de bevruchting heeft plaats gehad, wanneer de

vrucht rijp is, wanneer geoogst, wanneer gezaaid, wanneer

overgeplant werd enz. Men kan niet te minutieus zijn in het

aanteekenen van allerlei omstandigheden, zelfs kleinigheden,

waaraan men op het oogenblik geen waarde hecht, mogen niet

vergeten worden. Eerst indien zulks overal geschiedt en indien

die aanteekeningen gepubliceerd en vergeleken worden, zullen

we met meer zekerheid en spoediger het doel bereiken, door

in staat te zijn hybriden te kweeken, die betere eigenschappen

dan de moederplanten bezitten. Men meene niet, dat het

te moeielijk is voor leeken, zooals de meeste plantenliefhebbers

in Indië zijn, er zijn hier al veel fraaie hybriden verkregen

in de geslachten Hibiscus^ Caladimn, Beyonia enz. ; uit gebrek

aan aanteekeningen weten we echter weinig bijzonderheden.

Op de vraag, welke planten gehybridiseerd kunnen worden

of liever tot hoever de hybridisatie kan gaan, is het antwoord

niet zoo gemakkelijk te geven, wij moeten hier alweder onze

onwetendheid erkennen. Het is bewezen, dat stuifmeelkorrels

van eene plantensoort op den stempel eener andere plantensoort

overgebracht kunnen worden, daarin met hunne stuifmeel-
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buizen zelfs tot bij het ovarinm doordringen en toch geen

bevruchting teweeg brengen, de werking is hier zuiver

mechanisch geweest ; op de vraag waarom, moeten wij het

antwoord schuldig blijven.

Als regel kunnen we aannemen, dat slechts, plantensoorten

met elkander bevrucht kunnen worden, die nauw aan elkaar

verwant zijn ; wij willen daarmede niet beweren, dat bedoelde

planten in groeiwijze, in kleur en geur der bloemen op elkaar

moeten gelijken ; het tegendeel is meer den eens bewezen. Een

goed voorbeeld van laatstgenoemde stelling geeft de geslaagde

bevruchting van de sterk vertakte, lage, kleinbladerige Rliodo.

dendron Dmvricum met de krachtige, hoogopgroeiende, groot-

bloemige Rh. arljoreum; een nog sterker bewijs, dat planten

van geheel verschillende groeiwijze onderling bevrucht kunnen

worden, levert de Patagonische heester Philesid rnetdegroote

Chiliaansche klimmer Lapageria.

Wij mogen wel aannemen, dat de bevruchting der genoemde

planten eene uitzondering is, en dat de grenzen der hybridisatie

hiermede bereikt zijn, daar de uit genoemde planten verkre-

gen hybriden zelden of nooit zaad produceeren, dus eigenlijk

onvruchtbaar zijn, terwijl de hybriden tusschen nauw verwante

soorten, zooals Petmiia^s, Dianthus, Pelargoniwn's enz. daaren-

tegen zeer vruchtbaar zijn.

Het is en blijft bij het hybridiseereu een der voornaamste

factoren om goed te slagen, eene zorgvuldige keuze der stam-

ouders te doen. Beginners in het vak trachten bijna altijd

wonderen te produceeren, dientengevolge lijden hunne pogingen

meestal schipbreuk. Het doel moet zijn langzame verbetering

der rassen, men moet geen sprongen maken maar langzaam en

zeker stap voor stap gaan. Indien dit het wachtwoord is van

ieder, die zich met hybridisatie bezig houdt, en hij zich toe-

legt om al de eigenaardigheden der planten, die hij verbeteren

wil te leeron kennen, moet hij op den langen duur slagen-

Men komt niet in eens tot het doel, tegenover eene enkele

geslaagde proef zullen tal van mislukte staan, die ééne kan

hem echter voor jarenlange studie en moeite beloonen.
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Als een voorbeeld kan de zeer bekende hybride Rhododen-

dron Nohhanum dienen, dit is eenc kruising tusschen de lang-

zaam groeiende, witbloemige Rh. caucasicum met de prachtige

scharlakenrood bloemige Rh. arboreiim. Hoe fraai genoemde

hybride ook is, zij is in de Europeesche tuinen zeer gevoelig

en vatbaar voor de aanvallen van insecten, zoodat zij er ge-

woonlijk /wak uitziet; zij heeft deze vatbaarheid van hare

ouders overgenomen. Xeemt men daarentegen voor de be-

vruchting de in Engeland inlieemschc sterke Rh. cuutauhiense^

dan verkrijgt men een krachtiger ras, dat in veel mindere

mate te lijden heeft van insecten, de fraaie Rh. John Wnterer

is eene type van dit ras.

Een der duidelijkste voorbeelden hoe soms de goede eigen-

schappen der beide ouders op de hybride overgaan, toont ons

Nepenthes Mastersiana^ eene der fraaiste bekerplanten. Deze

plant heeft meer dan eenige andere soort of hybride van het

geslacht er toe bijgedragen de bekerplanten populair te maken.

De stamouders zijn N. sanguhiea en N. Khaslana., eerstge-

noemde heeft breede, heldergroene bladeren, die groote rood-

getinte bekers dragen van een zeer sierlijken vorm, zij heeft

echter de minder gewenschte eigenschap om stokkerig te

groeien, terwijl een aanzienlijk aantal bladeren geen bekers dragen.

N. Khaslana daarentegen heeft smalle, grijsgroene bladeren

en lange, dunne, roodachtige bekers; deze is dus bij lange na

zoo fraai niet als eerstgenoemde, daar staat echter tegenover

dat zjj zich buitengewoon gemakkelijk laat voortkweeken en zeer

regelmatig groeit, terwijl aan ieder blad een beker komt.

De hybride uu heeft de minder gewenschte eigenschappen

der beide ouders verloren en de goede behouden. In kleur

en vorm van blad en beker aardt zij naar sanguinea^ terwijl

zij den regelmatigen groei en de gemakkelijke cultuur van

N. Khaslana overgenomen heeft, kortom N. Masterslana behoort

onder de fraaiste en meest gewaardeerde bekerplanten.

Men tracht hybriden te verkrijgen om verschillende redenen,

eene er van is, om planten te hebben, die voor het klimaat,

waarin men ze wenscht te cultiveeren, geschikt zijn. Zoo wor-
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den er dikwijls nieuwe planton geïmporteerd, die zeer ge-

wenschte eigenschappen hebben, die echter om de eenc of andere

oorzaak het klimaat niet verdragen; door kruising met inhcem-

sche soorten bestaat er kans om hybriden te krijgen, die

zooal niet alle dan toch een deel der goede eigenschappen

der nieuw ingevoerde plant hebben, en die voor het klimaat

geschikt zijn. Het gaat hiermede, zooals ik vroeger reeds

zeide, er bestaat weinig kans dat men direct slaagt, waarschijn-

lijker is het, dat men eerst na eene geheele serie proeven

resultaten krijgt.

FjV komen bij de keuze der planten, waarmede men wil hy-

bridiseeren, zooveel verschillende factoren voor, waarop men heeft

te letten, dat het zeker zeer moeielijk is eene juiste keuze te

doen. Wil men b.v. er naar trachteu de bloem eener plant

te verfraaien, dan heeft men te letten op de gedaante, de

kleur en den geur der bloem, op de mildbloeiendheid

der plant enz.; verwaarloost men één dezer eigenschappen, dan

heeft men groote kans bedrogen uit te komen.

Alle ervaringen komen hier op neer, dat sommige soorten

zich veel gemakkelijker laten croiseeren dan andere, hoe grooter

verschil er bestaat tusschen de beide ouders, hoe geringer

de kans van slagen is, men moet daarom in de hybridisatie geen

sprongen maken, maar eerst dichtbij elkaar staande soorten

kruisen om dan langzamerhand verder te gaan. Er is een

vrjj groot aantal planten, waarvan men vroeger meende, dat

zij niet gekruist konden worden, en waarvan thans vele hy-

briden bestaan. Zulks is het geval met de Orchideeën; een

25 jaren geleden bestonden er slechts weinig hybriden onder

deze plantenfamilie, en nu is er waarschijnlijk geen, die op

een zoo groot aantal meerendeels prachtige hybriden kan wij-

zen. Men verkeerde in den waan, dat hybridisatie bij Orchi-

deeën zeer weinig kans van slagen zoude hebben ; de behoefte

echter aan nieuwigheden en de buitengewone groote prijzen

daarvoor besteed, spoorden tot volharding aan, en zoo ooit de

pogingen om te hybridisecren met schitterenden uitslag be-

kroond zijn, dan is hot zeker wel bij de Orchideeën.
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Als regel meent men tegenwoordig- te moeten aannemen,

dat planten met onregelmatige bloemen zich veel gemakkelijker

laten kruisen, dan die met regelmatige, en een oppervlakkig

overzicht der gekweekte hybriden bevestigt deze meening.

Gaan we echter de hybriden na, die ia de natuur van zelf,

zonder de hulp van den menscli ontstaan zijn, dan blijkt het

tegendeel. Geslachten als : Anemone^ Rarmnculus^ Aquilegia

Dkmthus^ Hijperlcnm, Vltix^ Rosa., Getnti, Rnhtis enz., hebben

een vrij groot aantal hybriden in het wild doen ontstaan, tocii

hebben zij alle regelmatige bloemen.

Waarschijnlijk is bovengenoemde meening ontstaan, omdat

men juist bij de onregelmatige bloemen de vreemdste, de

tVintastischste vormen en dikwijls do fraaiste kleuren aantreft,

zoodat de kweekers er zich meer toe aangetrokken gevoelden

en er meer hunne krachten op beproefd hebben.

Er is waarschijnlijk geen kwestie bij het hybridiseeren meer

besproken, dan de gelijkenis der hybride met hare stam-

ouders. Ofschoon door als goede waarnemers bekend staande

natuuronderzoekers de meening gedeeld wordt, dat de hybride

tusschen de beide stamouders in staat en van beide wat over-

neemt, ontstaan er dikwijls bij de hybriden geheel afwijkende

eigenschappen, waarvan ook zij geen eigenlijke oorzaak, slechts

vermoedens kunnen opgeven. Door vele kweekers wordt de

meening verkondigd, dat de stuifmeel leverende plant den mees-

ten invloed op de nakomelingen heeft, er is echter ook een

niet te versmaden minderheid, die de tegenovergestelde opinie

verkondigt, anderen zijn het met bovengenoemde natuuron-

derzoekers eens, dat niettegenstaande de talrijke uitzonderingen

de hybride eigenlijk tusschen de stamouders instaat.

In Europa beweert men, dat er op het gebied der hybridi-

satie nog veel te doen is, dat hetgeen gedaan is niet veel

meer dan een begin genoemd mag worden, dat er nog slechts

een klein aantal der talrijke plantengeslachten onder handen

genomen is. Wat heeft men schitterende resultaten bereikt

met planten uit warmere streken zooals met Orchideeën en

in den laatsten tijd met ddind's., hoeveel andere tropische plan-
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ten wachten slechts op de hand van den bekwamen kruiser

om evenzoo zoo niet nog fraaiere resultaten te geven. Ook in

Europa is nog zooveel, zoo heefi men van de Geraniaceeën

alleen het geslacht Pelarcjonmm onder handen genomen, waar-

om de andere talrijke geslachten dezer familie, die nog veel

beloven, met rust gelaten. Vfaarom niet meer aan de fraai

bloeiende OxaZ/s-soorten gedaan?

Onder de Monocotylen (eenzaadlobbigen), hebben Hedi/chium^s,

Amaryllls en in den laatsten tijd Cainia's resultaten gegeven

die veel beloven, eene geheele plantengroep, die alles van

zich doet verwachten, indien de zaak slechts met kennis en

volharding aangepakt wordt.

En hier in Indië is eigenlijk nog niets gedaan, een zeer

klein aantal kruisingen met Hihisciis^ Caladkmi's^ Fassiflora^s

Begonia's is alles. De hybriden van deze planten zijn zelfs

fraai genoeg, er zijn er onder, die op Europeesche exposities be-

kroond werden, die in den strijd met de daar verkregen hybriden

de overwinning behaalden. Toch wordt er niet of zeer zwak

mede voortgegaan, en onze cultuurplanten, daaraan is om zoo te

zeggen nog niets gedaan. Er is dus hier nog een ruim veld

om nieuwe en betere rassen van cultuurplanten te kweeken,

die meer produceeren, die een product leveren van betere

qualiteit, die beter bestand zijn tegen hare vijanden, zoowel

van dierlijke als van plantaardige origine, en die geschikt

zijn voor het klimaat om nieuwe met fraaie bloemen of met

schitterende bladeren getooide planten te verkrijgen.

Men moet zich eerst een juist denkbeeld vormen, hoe de

plant moet zijn, die men wenscht, welke eigenschappen zij

moet bezitten, eerst dan kan men de soorten opzoeken, die

ieder een deel dezer eigenschappen in verschillenden graad

bezitten, door deze soorten onder elkaar te bevruchten heeft

men kans het doel nader te komen.

Er zijn nog andere wegen, waarop wij tot verbetering onzer

planten kunnen geraken, ik heb die uitvoerig besproken in

Tei/smannia, Jaargang 2, afl. 7 in mijne opstellen over

„de Veredeling onzer cultuurplanten". .
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Men beelde zich echter niet in, als men eene hybride ver-

kregen heeft, dat het dan gewonnen is; verre van daar, de

nieuwgewonnen hybride kan zeer goed minder gewenschte

eigenschappen hebben dan een der stamouders en is daardoor

de voortteling niet waard.

Het is nog niet lang geleden, toen men veel hoorde praten

over hybriden tusschen Liberia- en Java-koffie of' liever tusschen

Coffea liberica en C. arahica^ soms wel door lieden, die eigenlijk

niet goed wisten, wat zij onder eene hybride te verstaan hadden.

Eene hybride is eene plant, ontstaan uit de kruising van minstens

twee verschillende soorten, eene kruising tusschen planten van

dezelfde soort geeft slechts het ontstaan aan variëteiten.

De z. g. hybriden bij de koffie waren meestal niet het resultaat

van kruising, zij waren in de natuur toevallig ontstaan. Men

was daarom volstrekt niet zeker, of men wel met eene hybride

en niet met eene variatie te doen had, en wat het voornaamste

is, het was nog volstrekt niet bewezen, dat deze z. g. hybride

eigenschappen bezat, die haar boven hare stamouders deed

Verkiezen. Men schreef haar die wel toe, en ik zal niet

beweren, dat er onder die z. g. hybriden geen zijn, die de

gewenschte eigenschappen bezitten; de ervaringen echter waren

nog te gering om een afdoend oordeel in deze te vellen.

Men meende, nu men eene hybride had, men een groeten stap

was vooruitgegaan, dit is een valsche waan ; het verkrijgen van

hybriden is eerst dan een vooruitgang, indien bedoelde planten

eigenschappen bezitten, die haar boven hare stamouders doen

verkiezen. En dat het zoo gemakkelijk gaat, dat men zoo

maar in de cultuur dergelijke hybriden zoude vinden, berust

op eene dwaling, zoo gemakkelijk gaat het gewoonlijk niet,

neen, eerst na zorgvuldige, keuze der stamouders en na vele

mislukte proeven, leert ons de geschiedenis der hybridisatie,

komt men tot het doel.

W.



BOUILLIE BORDELAISE EN HARE TOEPASSING.

Onder de vele middelen, welke men aangeprezen vindt tot

het bestrijden van plantenziekten, bekleedt de z.gn. bouillie

Bordelaise, zoo niet de eerste, dan toch eene der voornaamste

plaatsen. Langzamerhand hebben echter dikwerf' zeer uitéén-

loopende mengsels onder den naam van bonillie Bordelaise,

toepassing gevonden in land- en tninbouw, zoodat het wellicht

nuttig kan zijn hier de verschillende gegevens bijéén te ver-

zamelen, welke de practijk ons in de laatste jaren verschafte

ten opzichte der samenstelling en toepassing eener goede

bouillie Bordelaise.

In 1882 begon Millardet, leeraar aan de Universiteit te

Bordeaux, proeven te nemen met het besproeien van wijn-

gaarden, door Peronospora viticoln aangetast, met kopermengsels.

Reeds in 1884 kon hij op verrassende uitkomsten bogen, en

maakte hij zijn onderzoekingen openbaar. Het sproeimiddel,

dat hij gebruikte, bestond uit O deelen kopersulfaat en 12

deelen kalk in 100 deelen water gemengd, weldra was dit mid-

del onder den naam van bouillie Bordelaise algemeen bekend.

Hoewel men later tot inzicht kwam, dat de verliouding van

kalk en kopersulfaat naar omstandigheden gewijzigd kon worden,

zoo bleef men toch aan de mengsels, welke in hoofdzaak uit

kopersulfaat en kalk bestonden, den naam van bouillie Borde-

laise toekennen.

Bij de bestrijding van parasitische schimmels werden reeds

sinds langen tjjd koperoplossingen gebruikt, ook andere metaal-

zouten werden beproefd, maar de koperverbindingen bleken

toch steeds de voorkeur te verdienen : zij tastten de schimmels

het hevigst aan, terwijl zij de minste schade aanrichtten aan
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de cultuurplanten, waarvan men de schimmel wilde verdrijven.

De bosprociïno' mot eeno éénvoudig-e oplossing van hot een of

ander koperzout, zooals koporsulfaat, levert echter het gevaar

op van het blad te verbranden, zoo men de oplossing wat

sterk neemt.

Millardet schijnt nu de eerste te zijn geweest, die op liet

idee kwam, de koperoplossing met kalk te mengen, wat ten

eerste 't voordeel heeft van een basisch mengsel te leveren, en

dan van het sproeimiddel beter en langer aan het blad te doen

hechten, zoodat het niet door de eerste de beste regenbui wordt

weggespoeld. Wanneer men echter kopersulfaat en kalk

mengt, hebben er scheikundige omzettingen plaats, waardoor

het koper niet meer onder den vorm van sulfaat werkzaam

zal zijn bij het dooden der schimmels.

Bij alle scheikundige omzettingen tusschen twee of meer

stoften is een der lioofdwetten, dat wanneer meerdere stoflFen

samen zich kunnen verbinden, die verbinding geboren zal worden,

welke onder de gegeven omstandigheden 't meest bestendig" is

en in onoplosbaarheid boven de andere uitmunt. Vroeger

mengde men nu eenigzins willekeurig, zekere hoeveelheden

kalk en kopersulfaat, daarbij meer met de praktijk rekening

houdend dan wel met de chemische omzettingen, welke moesten

plaats grijpen. Rumm komt de verdienste toe het eerst de

bouillie Bordelaise van meer theoretisch-chemischen kant te

hebben beschouwd.

Om hem in het kort te kunnen volgen moeten wij bij onze

lezers het bezit der meest elementaire chemische kennis ver-

onderstellen, wat zekerlijk wel geoorloofd is. Om het mengsel

der z.gn. bouillie Bordelaise samen te stellen, wordt zooals

bekend eerst kalk gebluscht, de gebrande kalk Ca O vormt

daarbij met het water een wit poeder, calciumhydroxyd Ca

(OH) 2, of gebluschte kalk, dat in ongeveer 800 deelen water

oplost. Deze oplossing van gebluschte kalk in water is sterk

alkalisch en bezit, evenals andere hydroxyden, het vermogen

om uit oplossingen van metaalzouten, metaalhydroxyden neer

te slaan. Hetzelfde zal dus gebeuren, wanneer wij bij een

IV 47
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oplossing van ealoiumhydroxycle kopersulfaat-oplossing brengen.

Wij kunnen ons daarbij voorstellen, dat de omzettingen, die

daarbij plaats grijpen, liet volgende verloop hebben. liet op-

geloste caleiuinliydroxyd verbindt zich met het kopersulfaat,

zoodat hieruit blauw koperliydroxyde wordt neergeslagen.

De oplossing is dan niet meer verzadigd met calciumhydroxyd,

er kan dus opnieuw van het poedervorniige calciumhydroxyd

in het water oplossen en k perhydroxyd neerslaan. Dit zal

zoolang doorgaan, tot of alle calciumhydroxyd verbruikt is tot

de vorming van koperhydroxyd, of wanneer er calciumhydroxyd

in overmaat aanwezig is, tot alle koper als koperhydroxyd is

neergeslagen, bij deze omzettingen wordt er tevens gips gevormd

en water. Eén molecuul calciumliydroxyd met één molecuul

kopersulfaat geven dus één molecuul koperliydroxyd, benevens

één molecuul gips cu drie moleculen water.

Ca (OH) o + Cu SO^, 5 Aq= Cu (OH)^ -|- Ca 80^. 2 Aq +-

3 Ho O. theoretisch heeft men hiertoe noodig 74 deel calcium-

hydroxyd tegen 249.4 deel kopersulfaat, dat is dus onge\eer

in de verhouding van 1:8.

In de praktijk verloopt ecliter geen reactie, zoo theoretisch

zuiver, maar moot steeds, zoo de omzetting geheel zal plaats

hebben, een overmaat vau oen der stoffen aanwezig zijn. Zoo

moet er hier, wanneer men eeue volledige omzetting wil hebben,

van het kopersulfiiat in koperliydroxyd, een overmaat van

calciumhydroxyd aanwezig zijn. Bij eene goede bouillie Borde-

laise vinden wij dan ook oone ovoriuaat vau kalk, gewoonlijk

neemt men tocli de verhouding van do kalk tot hot kojiersulfaat

als 1 : 2, somtijds als 1 : 8.

Ut deze beschouwingen kunnen wij dus reeds de gevolg-

trekking maken, dat voor eene goed(! bouillie Boi-dolaise er kalk

in overmaat moet aanwezig zijn.

Is er te veel kalk, dan zal zulks niet schaden, datir toch ook

de calciumhydroxyd oplossing, die zoodoonde ontstaat, tevens

de schadelijke werking van hot mcMigsol oj) do schimmels

zal vcrhoogen.

Hot zal ons nu ook dnidolijk zijn, dut do voorwaardcMt, wolke
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de Scientif. Commit der Roy. Hort. Society aan eene goede

boiiillio JJordelaise stelde, in lioofdzaak liuii grond vonden in

't vorenstaande. Hebben de omzettingen toch plaats gehad

zooals hiervoor uiteengezet, dan raag er in het water geen

kopersulfaat meer voorkomen, daar alle koper als hydroxyd

is neergeslagen
;
reacties op koper in de bovendrijvende vloeistof

moeten dus allen negatief zijn. Met ammoniak mag dus in de

heldere, bovendrijvende vloeistof (wanneer het mengsel is be-

zonken), geen blauw neerslag meer ontstaan, een blank ge-

schuurd stuk ijzer moet blank blijven, mag zich niet met eene

koperlaag bedekken.

Wij hebben dus nu gezien, waaruit de bouillie Bordelaise

is samengesteld, en aan welke gegevens wij eene goede berei-

ding kunnen toetsen. Het is dus weuschelijk eene overmaat

van kalk te hebben, en aangezien kalk en .kopersulfaat zeer

goedkoop zijn, doet men o^er het algemeen 't best te nemen

2 kilo kalk op 2 kilo kopersulfait in 100 Liter water. Dit sluit

echter niet uit, dat in sommige gevallen het mengsel sterker

kan genomen worden, men blijve echter steeds in nagenoeg

dezelfde verhouding.

Kopersulfaat lost moeielijk op, men make daarom 10 Liter

water warm en losse hierin hot kopersulfaat op, echter moet dit

steeds in een houten of aarden bak gebeuren, nooit in een

metalen vat, tenzij men een koperen ketel wil gebruiken.

Verder neemt men 2 kilo kalk, liefst versch gebrande, on-

bluschte, en mengt deze met 20 Liter water; gebruikt men
gebluschte kalk, dan zorge men, dat deze eerst onlangs gebluscht

zij, en nog niet in koolzure kalk zij overgegaan Men
moet nu eene grootere kuip gereed houden, die gemakkelijk

100 Liter kan bevatten, hierin doet men 70 Liter water,

roert hierin eerst de kopersulfaat oplossing en vervolgens de

kalkbrij, men moet voortdurend hierbij goed blijven roeren

en zorg dragen, dat er zich zoo weinig mogelijk klonters vor-

men. Is het mengsel goed toebereid, dan blijft het geruimen

tijd bruikbaar.

Bij de bereiding moet men zorgdragen zoo zuiver mogelijk
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kopersulfaat to gebruiken, het is toch dikwerf opzettelijk met

zwavelzuur-ijzer verontreinigd, wat veel goedkooper is. Men
kan dit bedrog gemakkelijk ontdekken door een weinig van

het koperzout in zuiver warm water op te lossen en er dan

wat ammoniak bij te voegen. Is het kopersulfiiat zuiver, of

bevat het slechts sporen van verontreiniging, dan ontstaat er

een blauw neerslag, dat door toevoeging van meer ammoniak

oplost. Is er ijzersulfaat aanwezig, dan vormt zich een in

overmaat van ammoniak onoplosbaar vuilbruin neerslag. Ab-

soluut zuiver kopersulfaat is echter vrij duur, zoodat men wel ko-

persulfaat met 1 a 2 °j^ ijzersulfaat kan gebruiken, dat even

goed aan het doel beantwoordt en goedkooper is; het neerslag

met ammoniak is dan wel niet zuiver blauw maar toch nooit

in die mate wankleurig als bij opzettelijke vervalsching met

eene ijzerverbinding.

Sinds ongeveer tien jaar wordt nu de bouillie Bordelaise

toegepast, on leggen wij de resultaten bijéén verkregen met

dit middel, dan zullen deze op eenige weinige uitzon-

deringen na, steeds gunstig luiden. Men moet bij de toe-

passing van dit middel niet uit het oog verliezen, dat men
als 't ware met éénzelfde geneesmiddel eene ziekte wil be-

strijden bij patiënten van dikwerf zeer verschillende consis-

tentie. Evenals het nu bij meiisclieu geraden kan zijn de dosis

van liet geneesmiddel te regelen naar de omstandigheden, waar-

onder de patiënt zich bevindt, zoo zal men hetzelfde ook

bij de toepassing der bouillie Bordelaise in het oog moeten

houden. Een deel der minder goede resultaten kunnen wij gerust

op rekening schrijven van onvoldoende voorzorgen in dezen zin.

Weet men niet in welke verhoudingen men het middel

moet toepassen, dan neme men eerst de noodige proeven alvo-

rens met een to sterk mengsel te besproeien. Zoo klaagde

een tuinier over onvoldoende resultaten verkregen bij herhaalde

behandeling zijner pei'cboomen, die door eono bladziekte wer-

den geteisterd. Het bleek echter, dat hij wel bouillie Bordelaise

had gebruikt, maar te sterk (te veel koper en kalk in verhouding

tot het water) en te dikwerf, zoodat de bospi'oeide boomen al
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hun blad en jong liout lieten vallen en er zoodoende nog kaler

uitzagen dan de boomcn, waarbij de schimmel slechts een ge-

deelte der bladkroon had verwoest.

In de laatste jaren is men de bouillie Bordelaise meer al-

gemeen gaan toepassen en naar het schijnt met zeer voldoend

resultaat bij onderscheidene schimmelziekten. Hot moeste

voordeel gaf echter de behandeling bij planten door aardappel-

ziekte en wijnstokkon door de z.g. valsche meeldauw aangetast,

in het algemeen bij plantenziekten door een der schimmels

veroorzaakt tot de groep der Peronosporeae behoorende.

Wanneer wij hieronder eenige cijfers laten volgen, zullen'

deze 't duidelijkst het groote nut doen blijken, dat eene goede

en doelmatige besproeiing met dit kopermengsel kan hebben.

Reeds hier en daar verspreid, kan men in ditzelfde tijdschrift

eenige opgaven vinden hierop betrekking hebbende, hierbij

nog de volgende

:

Ter voorbehoeding tegen de aardappelziekte werden in de

nabijheid van Gent enkele aardappelvelden besproeid, andere

tusschen- gelegene onbesproeid gelaten ; het resultaat was, dat

de besproeide velden gemiddeld per hectare opbrachten 22.650

kilo, tegen 13.780 kilo per hectare op de onbesproeide velden,

wat dus een voordeel opleverde dank zij de besproeiing van

8.870 kilo, of ongeveer /" 265.— per hectare meerdere opbrengst.

Eene andere Perowos^ora-soort, die aan de beetwortels

schade aanricht, werd door Girard met bouillie Bordelaise

bestreden. Het gevolg der behandeling was, dat het sui-

kergehalte der beetwortels bij de niet behandelde planten

9,94 bedroeg, bij de behandelde 11,52, terwijl het gehalte

van normale gezonde bieten 13,70 was. Ook hier zien wij

dus een zeer gunstig verschil.

Ook in wijngaarden wordt door eene parasitische Peronospora-

soort groote schade aangericht zoowel in Europa als in Ame-

rika. Een officieel verslag vermeldt het volgende omtrent

proeven genomen te Krems (Oostenrijk): Men besproeide daar

meerdere malen de wijngaarden niet bouillie Bordelaise. Ten

slotte hadden de niet besproeide planten bijna geen blad meer en
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droegen slechts harde, houtachtige druiven, waardoor de opbrengst

der niet besproeide tot de besproeide wijnstokken stond als 1 : 8.

Aan het proefstation te Hohenheim nabij Stuttgart werden

proeven genomen met bouillie Bordelaise tegen de aardappel-

ziekte, het einde van het verslag (dat menig interessante bij-

zonderheid bevat) luidt als volgt : Voor den man van de

praktijk blijft de hoofdkwestie de zuivere winst, .wanneer

men deze berekent; daarbij ten grondslag nemend, dat de prijs

der aardappels ongeveer 4 Mark per 100 kilo bedraagt, dan is

het resultaat als volgt : meerdere opbrengst (tegenover onbc-

sproeide velden) 11.370 kilo of 496 Mark.

"Waar tegenover onkosten

:

45 kilo kopersulfaat 18,20 Mark.

44 „ kalk 0,91

kosten van het water aandragen .3,— „

arbeidsloon over twee dagen . . 4,— „

slijtage der pulverisateur . . . . 0,80 „

Totaal 26,91 Mai-k.

Zuivere winst dus 442,09 Mark.

Uit deze enkele voorbeelden zal het reeds duidelijk zijn,

welk groot nut en voordeel eeue goede besproeiing met dit

mengsel kan opleveren. In Europa, Amerika en Australië is

er dan ook tegenwoordig bijna geen landbouwer , of hij is in

het bezit van de noodige instrumenten en voorlichting om de

bouillie Bordelaise toe te passen.

Bij enkele der proefnemingen merkte men op, dat bij planten

met bouillie Bordelaise bchaudeld, het geheele uiterlijk zoo-

veel frisscher en krachtiger werd, wat niet alleen het gevolg

kon zijn van het uitblijven van ziekteverschijnselen of het

minder sterk optreden der parasieten ; met andere totaal ge-

zonde planten vergeleken, bleken de besproeide planten veel

groener loof te bezitten. Aan -verschillende oorzaken werd

en wordt nog deze gunstij^e verandering toegeschreven, men

nam zelfs de z.gn. prikkelwerking te hulp om deze verschijn-

selen te verklaren en dacht hier hetzij met een chemotacti-

schen prikkel of met electrische verschijnselen te doen te



hebben. Het meest waarschijnlijk zal ecliter wel zijn, dat de

vrij groote toevoer van kalk en gips den bodem ton goede

komt, die bjj hot besprooien ook wordt bevochtigd. In wijn-

gaardon vooral kan dit soms nuttig zijn en ook op anderen

grond aanleiding geven tot krachtiger wasdom.

Zooals bekend, komen in den bodem verschillende orga-

nismen voor, die bestendig bezig zijn organische stoffen om te

zetten in een vorm, welke deze meer geschikt maakt tot het

vervullen eener rol bij de stofwisseling. Voor deze organis-

men en wel voornamelijk voor de nitrificeerende organismen

kan het zijn, dat het bevochtigen van den bodem met eene

schimmeldoodende koperoplossing gevaarlijk is, met zekerheid

is daaromtrent echter nog niets bekend, en zullen proeven

nog moeten uitmaken, in hoeverre het gunstige resultaat ver-

kregen bij besproeiing, door vermindering der ziekte, niet

opweegt tegen de mogelijke schade aan den bodem toegebracht.

Zooals wij vroeger reeds zagen, hebben de chemische omzet-

tingen, welke bij het samenstellen der bouillie Bordelaise plaats

grijpen, ten gevolge, dat bij het besproeien op het blad worden

gebracht: koperhydroxyde, onoplosbaar in water, gips en wan-

neer er kalk in overmaat aanwezig was, calciumhydroxyde,

dat zich in het water opgelost bevindt. Langen tijd meende

men de werkzaamheid dezer stoifen bij het vernietigen

van schimmels te moeten toeschrijven aan het binnentreden van

het koper in het plantenlichaam onder een of anderen vorm,

waardoor de cellen met haar inhoud bestand werden tegen de

aanvallen van schimmels. Nu is echter ook door onderzoekingen

van Rumm aangetoond, dat zelfs bij planten, die herhaalde

malen besproeid waren, niet het geringste spoor van koper in

het plantenweefsel kon worden aangetoond, en dus de werking

buiten het plantenAveefsel plaats grijpt. Terwijl do besproeiing

met bouillie Bordelaise dus op de bladorganen van eene plant

van geen of weinig directen invloed is, zoo wordt door deze

behandeling de bladoppervlakte mot eene laag stoffen bedekt,

die aller ongunstigst inwerken op de ontwikkeling van schim-

mels en de ontkiemino; in de meeste srevallen beletten. Het
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koperhydroxyde zelfs in uiterst geringe hoeveelheid schijnt

reeds doodend te ziju voor de meeste schimmels en de ont-

kieming der voortplantingsorganen te beletten. Wellicht niet in

dezelfde mate maar toch zeker ook schadelijk zijn de andere

bestanddeelen, welke zich in de bouiliie Bordelaise bevinden.

Uit deze voorafgaande beschouwingen zal ons nu ook dui-

delijk zijn geworden, hoe en wanneer de bouiliie Bordelaise

moet worden toegepast. Het is een uitwendig middel, dat dus

moet ingrijpen, vóór en aleer de parasiet in het plantenlichaam

kan binnendringen, dat dus aanwezig moet zijn op de opper-

vlakte van het blad, wanneer de kiemen eener ziekte daarop

neervallen, om zoodoende de ontkieming te kunnen verhinderen,

het is dus voornamelijk als preventief middel dat de bouiliie

Bordelaise toepassing moet vinden. Voordat een schimmel

in het bladweefsel dringt, verspreidt de kiemdraad zich

meestal eerst over de opperhuid, om als 't ware eene geschikte

plaats van aanval te zoeken. Is de schimmel nog slechts in

dit stadium, dat echter uit den aard der zaak zeer kort duurt,

dan zal eene besproeiing nog nuttig eifect kunnen hebben, daar

dan het binnendringen nog kan verhoed worden. Is de schimmel

echter eens in het bladweefsel gedrongen, dan zal slechts

bij uitzondering zulk een blad nog gered kunnen worden, maar

ook dan nog kan besproeiing in zooverre van nut zijn, dat het

verhindert, dat er nieuwe voortplantingsorganen worden ge-

vormd, waardoor dus de gelegenheid tot verdere uitbreiding

aan de ziekte ontnomen wordt. Met de meeste kans van slagen

zal men dus de bouiliie Bordelaise als preventief-middel toe-

passen, dus besproeien, vóór dat de ziekte optreedt.

Bemerkt men, dat de ziekte zich begint te vertoonen, dan kan

eene besproeiing nog resultaat opleveren, terwijl dit laatste

slechts in geringe mate het geval zal zijn, zoo de ziekte reeds

eenigen tijd heeft voortgewoekerd en men dan besproeit.

Wij komen nu tot de beantwoording der vraag, hoe moet

besproeid worden? Wij hebben nagegaan, wat de gevolgen

moeten zijn van eene goed toegepaste behandeling, en gezien

dat daarvoor eene der eerste voorwaarden is, dat het sproeimiddel
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zoo ,s?ocd mogelijk over de bladoppcvvljikte verdoold wordt ; dat

men daarbij ook weder niet in Jiot andere uiterste mag ver-

vallen en de geheele bladoppervlakte met een dikke laag van

het mengsel bedekken, zal geen betoog behoeven.

De bouillie Bordelaise moet dus zoo fijn mogelijk verdeeld,

goed gemengd, en dan in een uiterst fijn laagje over de planten

verdeeld worden. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat het ten

eene male onmogelijk is met ecu gieter ot een dergelijk in-

strument aan deze voorwaarden bij eene besproeiing te voldoen.

De praktijk leerde ook reeds spoedig, dat slechts onvoldoende

resultaten konden verkregen worden bij zulk eene toepassing,

waar het mengsel, slecht gemengd, in groote droppels over het

blad werd verdeeld. Men zocht dus naar geschikte instrumenten,

die beter aan het doel beantwoorden, zoodat tegenwoordig in

den handel sproeipompen, z.gn. pulvérisateurs, verkrijgbaar

zijn, die in elk opzicht aan het gestelde doel beantwoorden.

Wil men dus de bouillie Bordelaise toepassen, dan getrooste men

zich de uitgaaf van zulk een instrument. Besproeien door middel

van gewone gieters of tuinspuiten is slechts achterop, en leidt

tot uitgaven, waarvan het resultaat zoo goed als nul zal zijn.

In Europa zoowel als in i\.merika heeft men zich in den

laatsten tijd meer en meer toegelegd op de volmaking dezer

sproeipompen of pulvérisateurs, en heeft de industrie instru-

menten geleverd, waarbij de planten als 't ware worden gehuld

in een mist van het sproeimiddel, wat eigenlijk het ware is.

Al deze instrumenten berusten op het beginsel om met

groote kracht, door eene uiterst fijne opening, het mengsel heen

te drijven, meestal is er dan tevens een roertoestel aan verbonden,

die het mengsel voortdurend in beweging houdt.

De weinige toepassing, welke deze pulvérisateurs tot nog toe

bij cultures alhier in Indie vonden, laat helaas ! niet toe met

zekerheid aan de eene of andere soort de voorkeur toe te kennen.

Verschillende proeven in Amerika, Europa en Australië genomen,

deden de volgende soorten aanbevelen : Ten eerste de „pulvé-

risateur Yermorel" *) (système l'éclair), deze behoort tot de z.gn.

*) Vermorel te Ville Franche, Rhone, Frankrijk.
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ransel- of knapsack-vornien en wordt door don arbeider aan

draaafbauden op den rug gedragen. Het ledige werktuig weegt

ongeveer 5 kilo en kan ongeveer 15 Liter bevatten, zoodat een

gevulde pulvérisateur ongeveer 20 kilo weegt. In hoofdzaak

bestaat het werktuig uit twee deelen, het réservoir en daar-

binnen de pomp.
De pomp werkt als zuig en perspomp en houdt tevens het

mengsel in het réservoir in beweging, zoodat het niet kan bezinken.

Door de pomp wordt het mengsel in een luchtketel geperst en

komt van daar in de uitloozings-pijp. Zijdelings tegen het

réservoir is een handvatsel aangebracht, waardoor de zuiger

wordt op en neer bewogen. Aan het uiteinde draagt de straalpijp

een z.gn. Yermorel sproeier, waardoor men de vloeistof zoo

fijn kan verdeelen, als men zelve wenscht, naarmate de opening

grooter of kleiner wordt gemaakt. In Europa is de prijs van dit

instrument f 20.— te Sydney f21.— wat dus ongeveer de prijs

alhier ook zal zijn. Aan deze pulvérisateur is één nadeel verbonden

namelijk dat er india-rubber kleppen in voorkomen, die wel eens

defect raken, echter gemakkelijk door waarloozen zijn te vervangen.

Door het U. S. Department of Agriculture werd zeer aan-

bevolen een pulvérisateur door Japy Frères te Beaucourt (Frank-

krijk) in den handel gebracht.

De afmetingen en capaciteit komen vrij wel overeen met den

pulvérisateur Yermorel, en dit instrument wordt eveneens op

den rug gedragen. Volgens Galloway moet echter de beweging

van het handvat gemakkeljjker zijn, en de bewegende deelen

minder aan slijtage onderhevig. De prijs van dit werktuig,

geleverd in Frankrijk, is 20 gulden inclusief eene waarlooze

straalpijp met guttapercha slang en twee sproeiers.

Dat er behalve deze twee soorten nog tallooze andere in-

strumenten bestaan, met hun eigenaardige voor- en nadeelen,

bewijzen de nieuwere catalogi van tuinbouwwerktuigen, waarin

men de noodige opgaven kan vinden. Zoo worden door do

firma's Filter en Broquet te Parijs werktuigen geleverd, die in

de wijngaarden in Frankrijk eone ruime toepassing vonden. *)

') D(JOP fle (irma G. Stout te Tiel worden eveneens sproeipompen ver-

vaardigd, welke zeer goed moeten voldoen. Prijs ± ƒ 30.
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De meeste dezer instrunioiiton worden door den sirbeider op

den rug' gedragen en door hem zei ven bewogen, men heeft echter

ook instrumenten van grooter capaciteit, die dan natuurlijk

meer bediening vereischen en op wielen geplatitst zijn ter gemak-

kelijke verplaatsing, in de pr[jscouranten vindt men de noodige

inlichtingen over deze grootere pompen.

Bij het bepalen zijner keuze moet men echter wel letten

op de voorwaarden reeds vroeger gemeld, t.w., dat de vloeistof

voortdurend goed geroerd wordt, anders is de pomp onmiddellijk

verstopt, en dat de sproeier tocla;it de straal zoo fijn mogelijk

te verdeelen.

De hoeveelheid bouillie Bordelaise, die per zekere beplante

uitgestrektheid moet worden gebruikt, is van te voren niet op

te geven, deze hangt toch samen met welke soort van planten

de uitgestrektheid gronds beplant is en hoeveel bladoppervlakte

deze ter besproeiing aanbieden. Eene eerste voorwaarde voor

het welslagen der behandeling zal echter steeds blijven, dat het

blad zoo gelijkmatig mogelijk besproeid worde, en eerst proef-

nemingen op rationeele wijze genomen, kunnen voor elke cultuur-

plant de hoeveelheid doen bepalen, die men daartoe uoodig heeft.

Wanneer de te behandelen planten dicht op één staan, zoodat

de bladeren elkaar bedekken, zooals o.a. op kweekbedden, moet

men voorzorgen nemen, niet alleen het bovenblad te besproeien,

dus niet zulk een kweekbed van uit één punt gedurende eenigen

tijd bespuiten, maar onder het bespuiten dikwerf van plaats

veranderen, en de richting der straal van stand laten verschillen.

Zoo hebben proefnemingen uitgewezen, dat om een gegeven

oppervlakte met b.v. een Vermorel-sproeier zoo gelijkmatig

mogelijk te bevochtigen, het beter was b.v, driemaal 9 seconden

met korte tusschenpozen te spuiten dan 9 seconden achteréén.

In liet eerste geval waren de niet bevochtigde gedeelten tusschen

de druppeltjes van het mengsel in veel kleiner, en dus de vrij

gebleven oppervlakte veel geringer dan in het tweede geval,

hoewel dezelfde hoeveelheid mengsel werd gebruikt.

Heeft men dus een zeker aantal kweekbedden of plantrijen,

die men wil besproeien, dan is het raadzaam niet achteréén-
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volgens bed voor bed, of plant voor plant de volle laag te geven,

maar eerst als 't ware vluchtig alles oen beurt te geven en dan

weder van voren af aan te beginnen, tot men meent voldoende

besproeid te hebben.

De vraag, die zich nu als van zelve voordoet, is wanneer

moet men besproeien ? Wij zagen reeds vroeger, dat de groote

kracht van de bouillie Bordelaise in hare preventieve werking

schuilt, als zoodanig moet het middel dus aangewend worden

;

om echter het juiste tijdstip te leeren kennen, waarop de bouillie

Bordelaise als zoodanig het meeste nut kan uitrichten, moeten

wij op de hoogte zijn van de levensgeschiedenis der parasiet,

die wij bij onze planten willen bestrijden, en zal dus elke cultuur-

plant daaromtrent eigenaardige eischen stellen. Het is echter

volstrekt niet noodig steeds de planten, als 't ware met de

bouillie Bordelaise bedekt te houden, maar wel, wanneer door

regen of andere oorzaken het mengsel geheel is weggespoeld,

en men nog bevreesd is voor een optreden van ziekte, de behan-

deling nogmaals toe te passen.

Zoo wordt in Europa het aardappelenloof ter bestrijding

der Phi/tojjfifhora Infestans gedurende droge zomers om de

drie weken, in natte zomers elke veertien dagen besproeid, wat

bleek in dit geval voldoende te zijn. Wijnbergen, waarin men

bevreesd is voor de Peronospora riticola^ bleken door eene drie-

malige besproeiing genoegzaam gevrijwaard te worden.

Om dit afspoelen door regen etc. tegen te gaan en in het

algemeen om de bouillie Bordelaise beter te doen hechten aan

het blad, heeft men gemeend zijn toevlucht te moeten nemen

tot het mengen met verschillende kleverige zelfstandigheden,

zooals suikerstroop, lijm, talk etc. hetwelk aanleiding gaf tot

het in den handel brengen van zeer schoonklinkende preparaten,

welke echter in werkelijke waarde meestentijds verre bij de

bouillie Bordelaise achterstaan.

][ot zal zekerlijk ten nauwste samenhangen met den aard der

opperhuid van het blad, of deze glad, ruw en behaard ofwel

met een waslaagjc bedekt is, of de bouillie Bordelaise er zich

gemakkelijker of minder goed op vasthecht, en zal men ook
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daarop bij liet besproeien het oog moeten g-ericht houden. Steeds

ga men echter bij de toepassing van andere middelen dan de

zuivere bouillie Bordelaiso voorzichtig te werk en wachto liever

eerst de resultaten af aan landbouwproefstations verkregen,

dan af te gaan op schoonklinkende advcrtentiën, die in do

meeste gevallen alle wetenschappelijke basis missen.

Ten slotte nog een enkel woord over de kosten. Juiste prijzen

voor Indië op te geven is niet wel mogelijk, ook omdat het

arbeidsloon in aanmerking moet genomen worden.

Een ieder kan echter voor zich zelveii de berekening

maken: één pulvérisateur toch kost ongeveer . . f 30.

—

waarlooze slangen en sproeier , . . . „ 15.

—

100 kilo kopersulfaat *) kosten in Europa. . „ 36.

—

Eene goede, vette metselkalk is verder in de meeste gevallen

volmaakt voldoende, zoo zij slechts niet te veel klontert, de

prijs dezer kalk varieert op de verschillende plaatsen in Indië

en bedraagt ongeveer per kubieken Meter f 5.

—

Eene vulling der pulvérisateur a 15 Liter kost dus + 20 ets.

Zooals men uit deze opgaven ziet, zijn de kosten uiterst gering

en belioeven deze niemand af te schrikken, terwijl daartegenover

staat de mogelijke kans zich voor veel grooter schade te vrijwaren.

Zoo men echter kans van slagen wil hebben bij de besproeiing

met bouillie Bordelaise, houde men wel in 't oog, dat daarbij

de hoofdfactorèn zijn:

1°. goed toebereide bouillie Bordelaise, waarvan men de juiste

sterkte eerst door proefnemingen bepale,

2". goede verspreiding over de planten, alleen mogelijk met

daartoe ingerichte instramenten, pulvérisateurs ; men ver-

werpe het gebruik van gieters etc, en

3'. goede toepassing, op het juiste tijdstip, waarbij de kennis

der levensgeschiedenis van de parasiet, die wij bestrijden,

een der hoofdvereischten is.

Dr. van Breda de Haax.

Biiitenzorg^ December 1893.

*) Ziminer en Co. te Frankfurt a/M. noteeren kopersulfaat 100 KG . aƒ 21 ,60



DE BERGWOUDEN YAN JAYA.

De Bonnscbe hoogleeraar Schimper bezocht eenigen tijd

geleden Java, hij werkte toen ook aan het Botanisch Labora-

torium te Buiteuzorg. Vroeger bracht hij geruimen tijd in

Brazilië door, zoodat hij geen vreemdeling in de tropische

Flora is. In het „Forstlich-naturwissenschafftliche zeitschrift"

komt van zijne hand een artikel voor over de bergwouden van

Java, dat belangrijk genoeg is om hier gelezen te worden.

Aan hen, die in de bovenlanden wonen, geeft het misschien

aanleiding de hen omringende vegetatie wat nauwkeuriger

waar te nemen, en voor de tijdelijke bezoekers, die slechts

voor korten tijd verpoozing zoeken xan hunne werkzaamheden in

de warme benedenlanden, kan het lezen van opstellen als dat

van Schimper hen meer bekend maken met de plantenwereld,

die hen daar imponeert, maar waarvan zij zoo weinig weten.

De bergruggen der talrijke vulkanen op Java waren, voor

dat de invloed der beschaving zich hier deed gelden, met

dichte wouden begroeid. En nu, zoek maar overal in Java's

binnenlanden ; oorspronkelijke bosschen van eenige uitgestrekt-

heid beneden do 2000 vt., ze zijn schaars te vinden. Zoo ging

het Schimper ook, en hij was verplicht zijne onderzoekingen

tot hooger streken te bepalen.

De vegetatie der Javaansche bergen kan, zooals reeds door

Junglmhn aangetoond is, wat de hoogte boven de zee betreft,

in drie zonen verdeeld worden. In Oost-Java valt het reeds

op vrij grooten afstand in liet oog, hoe de spaarzame over-

blijfselen der bosschen beneden de 5000 vt. zich van de hooger

liggende onderscheiden ; bestaan de eerste uit z.g. loofboomen, in

de laatste domineert de op een naaldbooin gelijkende Casuarina

Jimyhuhniana^ tjemoro.
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Al is op liet moor V()('liti2,-(> West-Java dit vorseliil o|) oen

afstand laiii>' niet zoo duidolijk waar te iionioii, dair ook in de

lioog'cre streken de loofboomen doniineeren, van nabij i>'ezien

blijkt ook liicr wel degelijk een vrij aanzienlijk verscliil te

bestaan.

De onderzoekingen van S(',irnn[)er g(dden minder de bossclien

beneden de 5()()0 vt. dan de hooger gelegene op de toppen der

vulcanen, waar de boomen veel lager en de bossclien onder-

broken worden door heesters en grasvlakten.

De ho<ischei> hi de rcgerizoue (vau 20(10 tot -"'(lOO v f)

Volgens Jnnluilin valt op den gordel op bovenstaande hoogte

aan de noordelijke helling-en der bergen de meeste regen. Boven

de 6000 vt. waait niet meer zulk een vochtige wind, hoewol

de toppen der bergen gedurende een groot deel van den dag

door wolken bedekt zijn. Een aanzienlijk deel van het woud

is op genoemde hoogte ook reeds vernietigd. In de lagere

streken vindt men de koffietuinen en in de hoogere de Cin-

chona-aanplanti ngen

In den z.g. regengordel tretten we op Java de hoogste boo-

men aan, hier zijn vochtigheid en temperatuur het gunstigste

voor de ontwikkeling van een weelderigen plantengroei. Indien

wij de bosschen dezer streken vergelijken met de Europeesche,

valt terstond de enorme ontwikkeling van het blad in vergelijking-

met de stammen der boomen in het oog, eene eigenaardigheid,

waardoor de ruimte geheel ingenomen en het uitzicht belem-

merd wordt, en het vrij lastig is de planten in de omgeving

van elkander te onderscheiden, daar alles hier dooreen

groeit. Tot de planten, die veel regen noodig hebben, die

slechts in streken kunnen groeien, waar een hooge graad van

vochtigheid heerscht, behooren de houtachtige epiphytische

planten, zooals ve.ischeidene soorten uit de geslachten Ficiis

Medinellü., F(t(jraea., Sclado2)hi/llnm, Rhododendron enz.; al deze

gewassen treft men hier aan. In regenrijke streken hebben

de planten groote bladeren, die dienen moeten om het over-

tollige water spoedig' te verdampen ; ook deze eigenaardigheid
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vertoonen de meeste planten dezei* zone. Ook aan de stammen

der boomen is het te zien, of zij in eene regenrijke streek te

huis behooren; de hjsten, die zij aan den voet der stammen

maken, zijn hier op AYest-Java bekend genoeg, in drogere

streken komen zij zelden voor.

Bijna alle planteu-geslachton uit de tropische Flora van Java

zijn hier vertegenwoordigd, terwijl de planten der meer ge-

matigde streken zooals Ameiitnceeën, Conifeeren, Lniiraceeën

en Ericaceeën^ op weinige uitzonderingen 'na slechts in -de

hoogste streken dezer zone gevondou worden.

Hemelhoog verheffen zich hier de Rasaraala boomen, Liqui-

diimbar Altingiana., de takken zijn met iisnea (taai aiigin)

begroeid en niet zelden versierd met Hhododendronjavanicum,

wier vuurroode bloemen op verren afstand te zien zijn. Hoewel

niet zoo imposant als de Rasamala, komt de Poespa {Gordonia

irallichii) in veel grooter aantal voor; als zij met de vrij groote

op die der theeplant gelijkende bloemen bedekt zijn, maken

de Poespa's ook een imposanten indruk.

Een vrij aanzienlijk aantal planten hier zijn caulifloren

(planten, waarvan de bloemen direct uit de stammen ontspringen),

zooals bij sommige MeJiaceeën^ E^jicharis-soorten en bij eenige

Magnoliaceeën en Auonaceeën^ de laatste zijn lianen.

Van de groote boomen in deze streken voorkomende geeft

Junghuhn do volgende op: Ficus^ Cnnarium {O. alüssimuin)^

Thespesia {Th. aUisshnma), Dijjterocarjms {D. trinervls enretusa),

Epicharis (E. alflsshna en cauVifiora)] tot de vertegenwoordigers

van de kleinere boomen kunnen Tiliaceeëti ^ Sapotaceeën, Com-

positen (
Vernonia jamnica), Rubiaceeën^ Euphorbiaceeën, Buti.

neriaceeën^ Lauraceeën, Mimoseeën en andere gerekend worden-

Hoe moeielijk het door den dichten bladgroei reeds is, de

verscliillende boomen te onderscheiden, nog lastiger is zulks

voor de lianen, tenzij ze reeds aan do stengels, zooals bij

Vitis pubifera var pajil/ossa door de kegelvormige lenticellen,

of aan de haken, waarmode de [/ncaria-soovtün zich vast hech-

ten, of door de bloemen die onmiddelljjk uit de stengels komen

))ij Anonaceeën^ en bij de MnynoUacee^ Kadsura te herkennen zijn.
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Eene uitzondering maakt Freijeine.tia insignes^ die overal dadolijk

in het oog valt, zij klimt tot in de kruinen der hoogste boomen

en laat haar lange takken met slappe, lintvormige bladeren

aan alle kanten afhangen.

Onder de Eplphyten (op boomen groeiende gewassen) kunnen

gerekend worden vele soorten kleinbloeinige Orchideeën,

fraaie Aeschi/nan/hus-soorten met glanzende blaadjes en schit-

terend rood gekleurde bloemen, varens o. a. Asplenium nidiis,

Plattjcerium-soorten^ Lijcopoditim^s, wier meters lange takken

slap naar beneden hangen, zooals bij Lijcopodium^ PhJe.fjmaria

en vooral bij Psiloturn ftaccidum.

Het onderhout in die donkere bosschen bestaat uit een

aantal zeer verscliillende gewassen, onder andere uit Urticaceeën

{Boehmeria en Laportea)^ Piperaceeën, Myrsineeën {Ardisia)]

vooral op de Salak vallen de fraaibloeiende Pavettn''s in het oog, niet

minder de oranjekleurige bloempjes met de groote, witte kelk-

bladen der Mnssaenda^s, terwijl men hier en daar kleine p«/mgw

(Pinanga) en hoomvarens {Alsophila) ziet. De merkwaardigste

planten van dit onderhout vindt men bij de Monocotyhn^ Musa's

en een groot aantal Zingiberaceeën^ o. a. Alpinia, E/eftarin

Costus^ Zingiber^ Hedychium enz. Deze planten, die dikwijls

eene lengte bereiken van 4 a 5 M., vormen kleine boschjes,

waaronder slechts zeer weinig plantensoorten kunnen groeien.

Daarentegen merkt men onder de doode bladeren, die den

grond bedekken, de kleine ronde bloemen op van eene heldere

roode en gele kleur van Costiis globosus? en van sommige

E(e f faria-soorten ; vlak op den grond uitgespreid bemerkt men
de op vuurroode sterren gelijkende bloemen van Elettaria

coccinen^ terwijl de aarvormige bloemen van de Zing iber-soorten

vrij lang gestoeld zijn. Al deze bloemen zijn met eene

slijmachtige massa gevuld en dikwijls half vergaan evenals die

van vele Bromeliaceeën in Brazilië.

Bij eene wandeling in de bosschen van Tjibodas, dat op de

hoogste grens dezer zone ligt en dus reeds overgangen vertoont,

werden de volgende kruidachtige planten waargenomen. De

bodem was door een groot aantal lage gewassen bedekt, waar-

IV 48
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onJor volc ürtknceeën (Elntosfemma-soorten), Cyrtandrn 71e-

tnornsa, wier groote witte bloemeu onder aan den stengel

ontspringen, terwijl hier en daar eene fraaie Becjonia rohusfa^

waarvan de variëteit met rood behaarde bladeren en stengel

wat klenr in het groen brengt. Onder de wat hooger groeiende

gewassen bemerkt men Pollia thi/n^iflora {Comnielinacea) met

witte bloemen en kobaltblauwe vruchten, Dianella montana^

wier bloemen en vrachten op die der PoUia gelijken, Disponim

mnlfiflorum mot hangende paarse bloemkelken, Poh/t/ala vnw-

)iosa enz.

De hosschen in de ivolken zone.

Wij komen nu in eene streek met een meer gematigd

klimaat en vinden er geheel andere boomtypen, de soorten

zijn niet zoo talrijk en behooren tot de subtropische vor-

men, zooals Amentaceeën, Lauraceel'n^ Podocarpeeën enz. De
Amentacceeëii bestaan in hoofdzaak uit eiken, die hier in vele

soorten aangetroften Avorden, ook Casfanm^ Engelhardfia en

Lifhocarpiis javensis komen er onder voor. Onder de Lauraceeën

domiueeren de TetranfJiera-soorten, verder Polijadenia^ Phoebe

Litsaea, Persea, Daphnidium. Cinnamomum enz,. Podocar/;us

cupressinus R. Br. is de boste vertegenwoordiger van de

naaldboomen, terwijl P. latifolia^ Jiiiiqlmhniana^ amnra en

hracteata^ broedere bladeren helDben.

Onder de lagere boonien vallen door hunne bloemen

eenige Ternsfroeminceei'n op, o. a. Saurauja pendula^ nudiflora

en cnuliflora. in struikvorm groeien hier Rubus fraxinifoliiis;^

rosaefolius en pulcherri'nus, Melastoma asperum en de prachtige

Ardisia dectis niontus. Verder Encaceeën in het benedenste

deel der zone op boomen en hooger op in den grond, zooals

Ithododendron Javanicuni^ retifsum enz., Dyplicosia diversifolia

altijd epiphytisch, Vaccinium lucidum en floribiindum en eenige

hooge en stijvx' Cijrtandra.s onder moer C. grandis. Geheele

streken van het bosch worden in de laagste deelen der zone

bedekt met Strobilantlies-soorten. wier sappige stengels soms

wel 10 vt. huig worden. Ook treft men nog enkele ^e^owm
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rohuüfa nan, noo- spaarzamor komt do wel wat op do Eiiropeescho

Si.ira''n. roh/isfa o'olijkoiido Saxifrarjac^ AsHlbe f^peciosa voor.

Even als in de regenstreek komen hier eenige Impatiena-

soorren vrij veel voor, ze hebben hier licht rosé en witte bloemen,

terwijl zo in eerstgenoemde lagere zone meest helder paars

zijn. Ditzelfde is het geval met de StrohUanthes soorten; met

uitzondering van eenige epiphytische gewassen zijn de bloemen

in den wolkengordel meestal klein, onbeduidend en voor het

grootste deel wit. In hoever deze eigenaardigheid mot het

klimaat te maken heeft is nog niet duidelijk.

Onder de kruiden komen veel witbloemige Ruhiacept'n voor

(OpJiiorhiza)^ eene witbloeionde Cnicifeer {Pleroneuron jnvani-

cum)^ kleine nietige plantjes uit de geslachten Saninda^ Ela-

fost.emnia^ Pil/a enz.

In het bovenste deel der zone, boven de Sfobilanfhes boschjes,

is de bodem bedekt met varens en mossen, op andere plekken

met de kruipende Nertera depressa^ wier talrijke, roode besjes

nog al in het oog vallen.

De boomen zien in het bovenste gedeelte der zone er al

anders uit dan in het regenbosch, de stammen zijn niet zoo

hoog, de lijsten aan den voet er van verdwijnen, de bladeren

zijn kleiner, de verhouding tusschen hout en blad is ten gunste

van het eerste veranderd, de groeiwijze der boomen wijkt niet

meer zooveel van de Europeesche af. Verder beginnen de

groote lianen en die soorten van op andere boomen groeiende

planten te verdwijnen, die voor haren groei veel regen noodig

hebben. Groeien in het benedenste gedeelte der zone talrijke

varens, orchideeën en eenige struikachtige Ericaeeën., op de

takken der boomen, hier in het hoogste deel der zone groeien

er slechts mossen op.

Men kan dezen wolkengordel naar den groei der eini^hjiten

in twee onderdeden splitsen. Een dezer onderdeden zouden

we de streek der mossen kunnen noemen, daar de mossen hier

werkelijk alles beheerschen. Zoo beschrijft Schimper een

boschje van de straks reeds genoemde Sfrohilanthes^ op den

Tjikorai boven Argasari, waarvan de 5 vt. hooge stengels
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gelieel met mos begroeid waren, zelfs de bladeren waren met

een moslaagje bedekt, de stammen en de takken der booraen

daarboven waren met nieters lange mossluiers behangen, zoodat

het uitzicht door al het mos geheel belemmerd werd, men

zag eigenlijk niets dan mos, en ofschoon het helder weer was,

droop overal het water af.

Op dit vochtige mos groeien allerhande epipliijten^ er waren

Orchideeën^ Peperomid's^ Vaccinimn's {V. hicklum)^ Varens^

ook Hymenophylleeën.

De Tjenioro-woude}}^ Casuar'nKt JiDirfJnihnimia van Oost-Java.

Het klimaat van Oost-Java is aanzienlijk droger dan dat van

West-Java. K.egen en nevels zijn niet meer voldoende om de

opdrogende werking der insolatie en luchtverdunning boven

de 5000 vt. te neutraliseeren, daarom zijn daar de bosschen

aan soorten en aan menigvuldigheid der vormen armer, ook

is de groeikracht veel minder. De eenige boom, die in deze

streken aanzienlijke afmetingen verkrijgt, is Casuarina Jung-

huJiniana^ die bij weinig loof en veel hout-ontwikkeling op

droogte wijst. De overige boomen zooals Quercus pruinosa

Albiüzia monlana^ Dodomiea viscosn var montana blijven klein,

ze zijn bijna heesterachtig. Als men hooger komt, verandert

de vegetatie nog meer, de Casuarina^s nemen in aantal toe, de

takken worden hoe langer hoe meer met mossen bedekt,

waarin nog slechts een paar knolachtige orchideeën, deels

met oranjegele, deels meer karmozijn roode bloemen groeien;

van varens ziet men niet veel meer dan een kleine Acroslichnm.

De grond is even als in een Europeesch dennenbosch dicht

met de takjes en de naalden der Casuarina's bedekt, nog

meer gelijkenis vindt men bij de er tusschen groeiende kruiden.

Veel ziet men hier de kleine, welriekende Fesiiica nubujera^

Eaphorhia liothël^ Pluntago asiatica^ de kleine wit bloeiende

Pimpinella Pmafjan en javanica ; kleine Gnaphallum^s en

Fleriö ariuillna geven het landschap een Europeesch karakter.
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Op enkele plekken is een wat weelderiger vegetatie, daar

vindt men cenige Antenaria soorten, het meest do kleine A.

saxatilk] ook Ruhm pruinosa komt dikwijls voor, verder vind^^

men er de (ra,aie Sonchus jaüanicus, Valerlann javanica, Ranun-

cuhis prolifer^ Alchetnila villosa^ GctUum javnnicum^ Wahlenhergia

/(ivendulaefolia, Ci/no(jJos>^Mni javanicum^ Thalictrunt javanicum
;

op het Tengergebergte nog Afjrimoniajavanica; a\ deze planten

doen sterk aan de Europeesche Flora denken en wijzen op

geheel andere toestanden dan op West-Java heerschen.

De plantengroei op den top van den Pangerango {W. Java).

De top van den Pangerango, 9326 vt, vormt een plateau,

dat zich in het midden een weinig verdiept; deze vlakte is

deels met 6 tot 10 vt, hooge struiken deels met gras bedekt,

terwijl op de hellingen dicht, zij het dan ook laag bosch groeit.

Deze lage bosschen hebben een eigenaardig karakter, dat

geheel aan het Europeesche hooggebergte herinnert; de stam-

men der boomen zijn kort en dik, meestal scheef gegroeid,

de dikke takken groeien krom door elkaar en zijn aan de

einden spaarzaam van lederachtige bladeren voorzien. De
gedaante der kruin is scheef schermvormig met een groot

aantal takken in vergelijking met het weinige blad. Stam en

takken zijn met dichte moskussens bedekt, tusschen het mos
groeien eenige kleine varens en ook eene kleine, roodbloeiende

orchidee.

Niettegenstaande het bosch zoo laag is, valt het niet ge"

makkelijk tusschen de talrijke deels doode, door elkaar ge-

groeide takken de verschillende soorten te herkennen; men
vindt er AraUa''s^ Myrsine arvensis^ Vacciniimi floribimdimij

Dicahjx sessiUflorus en eene heesterachtige ügj^^^'^cum slechts;

hier en daar ziet men het boomachtige „edelweis" Anaphalis

javanica^ dat op het plateau en aan den binnenwand van den

krater geheele boschjes vormt. De bodem is onder de boo-

men slechts weinig begroeid, eene dikke laag blad bedekt

alles, hieruit komen de rood en geel gevlekte bloemen van
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eene parasiet BaUnoijhora elotigata te voorschijn. Eenige varens,

eene kleine witbloeiende Orchidee (Thehjmltni angustifoUa)^

Ranoncülus Jaraiuiii, eene Cijperacee^ eenige grassen komen hier

en daar tuschen de boomen te voorschijn, ook Nertera depressa

komt hier nog voor. Op plekken, waar de boomen verder

van elkaar staan, en waar het zonlicht tot op den bodem

doordringt, is de vegetatie wat weelderiger, daar is het, waar

men soms hcele vakken van de slechts op den Pangerango

voorkomende prachtige Priniula impefialis vindt. Deze planten

zijn soms drie voet hoog en hebben van 2 tot 4 étages met

fraai gekleurde bloemen, zij zijn een der grootste sieraden

dezer streken. Andere hier groeiende kruiden zijiK Sanicnla

montatia, Eaniinculus javanua^ Ophelia javanica enz., terwijl de

stammen met een als Cotivolvulus groeiende Gentianacee Craic-

funlia Blumei begroeid zijn.

De struiken op het topplatean hebben een nog meer Eu-

ropeesch karakter, zij bestaan uit grocnblijvende planten met

kleine, meest harde en dikke, bij Anaphalis javanica wol is

waar zachte, wollig behaarde bladeren ; laatstgenoemde liecster

vormt alleen geheele boschjes van circa 5 vt. hoog. Nog

treft men hier aan Vaccinium waringaefolium en florihundum

Jihododendron retusnm, GauUheria ptmcfafa en leucocarpa, Myr-

sine arvensis^ Pliotinia integrifolia, DicaJijx sessiUfolius^ Eurya

tristij la, Hijperiami, Iluhus en ^/-«//a-soorten; als eenige,

kleine klimplant komt Lonicera oxijlepis hier nog bij. Tus-

schen deze heesters groeien tot op ongeveer dezelfde hoogte

enkele boomvarens, {Cijathea en Ahophila-^ooviQn). Hier en

daar verheft zich de knoestige stam met de vlakke scherm-

kruin van Leptospermum fioriburidum, die in sommige maanden

bedekt is met de kleine, witte bloempjes. Boomen en heesters

missen hier de bekleeding van varens en andere opiphytcn

geheel ; kleine mossen en z. g. baardvlechten vindt men slechts

op het lage hout.

Tusschen heesters en boomen komen nog de volgende krui-

den voor: Pkmtago Hasskarliï, Mpiacis pilosa, Oplielajavanica,

Valeriana javanica^ Sanicula montana, GauUheria repens en
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groote varens als Aspidium aculeatum^ Lycopodium sp. enz.

In de grasvlakten boven groeien nog de kleine Gentiana

quadriftda, Gnaphaliiim javanum^ en Veronica javanica.

De vegetatie van den top van den Widodaren
(Ardjoeno, O. Java).

Dezcfde boomen, dezelfde planten, die wij bij de z.g. Tjcmoro-

bossclien beschreven hebben, groeien ook hooger op ;
wij zou-

den nog hierbij moeten voegen de kleinbladerige, bijna boom-

aclitige Vaccinum MU^ii^ü^ de eenige Ericacee^ die op den top

tot een kleinen struik gereduceerd is.

Aan den bovensten rand worden de Casiiarina^s korter,

knoestiger, zonder nog den krommen vorm aan te nemen. Anders

is het bij de loofbosschen, die in de topravijnen groeien; zij

bestaan in hoofdzaak uit Quercus pruinosa en de boven ge-

noemde Vaccinium Miquelü^ die even krom en scheef groeien

en waarvan de kruin eene even schermvormige gedaante heeft,

als de straks beschreven boomen op den Pangerango.

Bijna plotseling houdt de boomgroei op, en komt men in op

steppen gelijkende grasvlakten. Hier en daar, op vrij groote afstan-

den verheft zich een dicht, smalbladerig grasboschje uit Festuca

nuhigera bestaande. De ruimte daartusschen is deels kaal, deels

met de kruipende, hardbladerige Leiicopogonjavanicus bedekt

;

in aanzienlijke hoeveelheden vindt men hier : Alchemilla villosa,

deze is zeer kleinbladorig en heeft groote wortelstokken, Pim-

pinella Pruatjan, Pohjgommi paniculatum^ Wahlenbergia laven-

dulaefolia^ een klein viooltje^ een Cyperacee^ Gnaphalium en Gen-

tkina quadrlfida. Eene enkele, fraaie, grootbloemigc Hypericum

verheft zich tusschen de grasboschjes, dit is de eenige groot-

bloemige plant dezer streek. Slechts op de hoogste toppen

komen een paar knoestige heesters voor, de ook op den Pan-

gerango groeiende Phoimia integrifoJia en de slechts op den

xlrdjoeno voorkomende Coprosma sundana.

Uit het medegedeelde blijkt, dat tusschen de vegetatie op

de hoogste bergen van Java en die op het hooggebergte

der Alpen en der Pyreneeën zeer veel overeenkomst is.
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Het verniiiidoren en het langzaiuerhiiud geheel ophouden

van den boomgroei, de vreemde vormen van het z.g. krom-

hout, het sterke ontwikkelen van stam en takken, het vermin-

deren van het blad zijn alle kenteekenen der Alpenflora,

die men vroeger aan de zwaarte der er op vallende sneeuw,

aan den invloed der koude en aan den korten duur der vege-

tatie toeschreef. Deze factoren kunnen de verschijnselen op

Java niet te weeg brengen. Prof. Schimper meent daarom

de reden te moeten zoeken in watorgebrek ; de krachtige inso-

latie en de verdunde lucht, die op di« groote hoogten haren in-

vloed doen gelden in verband met de veel g^eringere vochtig-

heid dan in de lagere streken, brengen hem niet zonder goede

gronden tot deze conclusie.

H. J. WiGMAN.



CAOUTCHOUC VAN DEN ORINOCO.

Het vraagstuk van het winuen van Caoutchouc op meer rationoelc

wijze schynt overal aan de orde te zijn.

Jn Trinidad slagen verschillende soorten van Hevea en ook de

Castilloa elasUca zeer goed. Bij het aftappen der hoornen, om een

monster te krijgen voor de tentoonstelling te Chicago, paste men,

in den hotanischen tuin te Trinidad, de door Dr. Ernst van Caracas

beschreven methode met succes toe. Dr. Ernst publiceerde

zijn artikel in de lievlste Nacional de Agrlcidtura; onderstaand

tijdschrift gaf er eene Engelsche vertaling van, waaraan het vol-

gende ontleend is.

Het Caoutchouc van den Orinoco wordt verkregen uit de Hevea

hrasiliemis MüU., {Siphonia hrasiliensis V.B.K.) en niet van de

Hevea guayanensls {Siphonia eiastica Pers), hoewel de meeste

schrijvers over het onderwerp dit beweren. Hevea hrasiliensis is

een dikke boom, 20—30 M. hoog, die gedijt op alluviale gronden, zoo-

als die voorkomen bij de Amazone van af Para tot ver in 't binnenland.

Op vele plaatsen vormt hij meer of minder dichte wouden, waarvan

verscheidene door de Indianen geëxploiteerd worden. De voornaamste

oogst van Caoutchouc begint in 't algemeen in Augustus of Sep-

tember en duurt tot Januari en Februari. Gedurende dien tijd

leiden de aftappers (in Brazilië Seringueiros geheeten) een soort

van nomadisch leven in de bosschen en zijn blootgesteld aan allerlei

ontberingen en gevaren in deze ongezonde streken. Als zij eene plek

ontdekt hebben, die goede resultaten belooft, maken zij in de boomen

rondom insnijdingen met een smalle bijl, welker scherpe kant

6— 7 cM. lang is. Onder elke insnijding wordt een klomp klei

geplaatst, dien zij met behulp van een weinig zorgvuldig uitgekozen

leem bevestigen.

Dit werk wordt of 's morgens vroeg gedaan, opdat het product vóór

de middagregens ingezameld kan worden of 's avonds, wanneer er

geen gevaar voor regen is.

Het melksap is wit, heeft de consistentie van room en bevat
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30—33°„ Caoutchouc. Om het Caoutchouc af te scheiden kan men
of het water doen verdampen door verwarming of bij het melksap

iets voegen waardoor het stolt. Hoewel de laatste wijze sneller

tot het doel voert, verkiezen zij het eerste, daar zij — ten onrechte

— meeneu, dat het product dan beter is. Het drogen beeft op eene

zeer primitieve manier plaats boven een sterk rookeud vuur op

vormen van hout of klei, die telkenmale weer in het melksap

gedompeld worden, zoodra de eraan hechtende laag droog is. Het

zoo verkregen Caoutchonc heeft door den rook eene donkere kleur

gekregen.

Voor het stollen maakt men gebruik van eene door H. Strauss

gevonden methode, die bestaat in het bijvoegen van eene 6°/q op-

lossing van aluin. Het gestolde product behoeft dan alleen nog

maar geperst te worden om het ingesloten water te verwijderen.

Deze methode wordt veel toegepast in de provincie Para en het

schijnt, dat de Caoutchouc van Centraal Amerika en Columbia, die

uit de GasUlloa elasüca verkregen wordt, op dezelfde wijze bereid is.

De heer Ernst stelt voor, dat men bepalingen zal maken om te

beletten, dat de boomen te diep ingesneden worden en om te zorgen

dat geregeld rijpe zaden uitgezaaid worden.

Het Caoutchouc en zijne bereidingsmethode zijn door Z. Ame-
rikaansche Indianen ontdekt — volgens Dr. Ernst althans. Door de

Cambibas werden in vóór-Columbiaansche tijden voorwerpen van

Caoutchouc gebruikt, dat bij hen den naam droeg van Caiicho, welke

naam in de meeste beschaafde talen, met eenige kleine verande-

ringen bewaard is gebleven, behalve in het Engelsch, waar men den

naam „Rubber" gebruikt.

Een Portugeesch zendeling, Mauoel de Esperanza, vestigde de aan-

dacht op het Caoutchouc in het eind van de 17«' eeuw. De Portugoc-

cn pasten het toe bij het maken van overschoenen, ten minste er

wordt verhaald, dat in 1755 de koning verscheidene paren van zijn

koninklijke schoenen naar Para zond om ze met Caoutcliouc te laten

overtrekken.

De eerste wetenschappelijke mededeeling over Caoutchouc werd in

1751 in de Academie de Sciences te Parijs gegeven door La Con-

damine.

{R. Bot. Gard. Trinplnd. Buil. of r.

Misc. i)iform. na. 18, 1893.)
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PULPEN VAN LIBERIA-KOFFIE.

In sommige landen heeft men moeielijkheden gehad met de

bereiding van Liberia-koffie voor de markt, on dikwijls heeft men

zich tot Kew gewend om inlichtingen.

De bezwaren, bij het pulpen van de vrij ^hardo bes ondervonden,

schijnen sommigen zoo onoverkomelijk geweest te zijn, dat ze de

cultuur opgaven. Toch zijn deze, zegt Kew's Bulletin, wel te over-

winnen. In de eerste plaats moet men de bessen goed rijp plukken

en als ze binnenkomen in een „sizer" brengen om twee of drie

partijen van bessen van dezelfde grootte te krijgen. Bessen van

ongelijke grootte laten zich niet met goed gevolg pulpen. Dan

worden ze in in den pulper gebracht, die zoodanig is ingericht, dat

hij op bessen van verschillende grootte gesteld kan worden. Men

heeft ook andere en grootere machines, die „sizer" en pulper eom-

bineeren en o.a. door de firma John Grordon & Co. te Londen

vervaardigd worden. De beschrijving dezer machines herinnert

aan die door den heer Wigman Teijsnu I, blz. 269 gegeven van

den pulper des Heeren P. C. van Motman.

Een hoofdvereischte is dat de koffiebessen rijp en versch ge-

plukt zijn en met een constanten stroom water in de toestel gebracht

worden.

{Kew. Buil. of Misc. Inform. Aug. 1893.) r.

Uit het bovenaangehaalde blijkt wel, dat vele onzer Liberia-

koffieplanters, die reeds met de cultuur zulke goede resultaten

kregen, ook op het gebied der bereiding vooralsnog niet bij onze

buren in de leer behoeven te gaan.

Zou het niet eeue zaak van groot belang zijn, ook voor het Gou-

vernement, indien men op West-Java, bijv. te Buitenzorg, eens een

wedstrijd van pulpers hield? Bef.

MUIZENPLAAG.

Nog altijd hebben de landbouwers op vele plaatsen last van de

muizen, en trachten ze op verschillende wijzen zich van die vraat-

zuchtige beestjes te bevrijden. In Oldambt zijn door eenige land-

bouwers vergelijkende proeven genomen met het inenten met

Loeffler's muizen — bacil, met phospliorus- pap en met sacharin
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stri/chnine, de resultaten waren dat het laatstgenoemde middel

verre de voorkeur verdiende. Meerdere proeven zullen daar nog

genomen worden.

(De Veldpost, No. 87 — 1893). tv.

EEN NIEUWE FACTOR BIJ 'T KWEEKEN VAN
OOFTBOOMEN.

Do volgende mededeeling is van B. T. Galloway, den bekwa-

men plantenziektenkundige van liet landbouwdepartement te Was-

hington.

Gedurende de laatste drie jaren was" de afdeeling voor planten-

ziekten aan het Ministerie van Landbouw bezig met de studie

^twig or fire blight" (woordelijk: het twijgbederf of het vuur) eene

ziekte van pere- en appelboomen. Gedurende den loop dezer onder-

zoekingen werd eene poging gedaan, om een bepaald antwoord op

de vraag te krijgen, of de insecten ook invloed konden hebben op

de verbreiding der ziekte. De proefnemingen leverden het resul-

taat op, dat het parasitoire organisme, dat de ziekte veroorzaakt,

werkelijk door insecten wordt verspreid bij gelegenheid van de

bezoeken, die zij op de bloesems afleggen. Men ontdekte, dat de

bloemen werden besmet door de kiemen van het „peer-vuur", die

de insecten er in brachten. Tengevolge daarvan stierf vooreerst

de besmette bloem, terwijl later de twijg, waarop de bloem zat,

ook werd aangetast. Deze ontdekking deed de vraag rijzen, of

het voor de verbreiding van het „vuur"' bepaald noodig was, dat

de bloemen van pereboomen en van andere vruchtboomen door

insecten werden bezocht. Men meende, dat het mogelijk zoude

zijn, dat men althans een vorm van „blight" zou kunnen voor-

komen, wanneer het gelukte door een of ander practisch middel

de insecten van de bloemen der bedoelde vruchten af te houden

zonder de vruchtproductie der hoornen te verminderen.

Ten einde inlichtingen te verkrijgen aangaande den invloed van

het insectenbezoek op de vruchtvoortbrenging der boomen, werd

in het voorjaar 1891 eene reeks van onderzoekingen in 't werk

gesteld te Brockpart, in den Staat New-York. De resultaten van

dit onderzoek wekten eenige verbazing, daar zij een feit schenen

te constateeren, hetwelk tot nu toe door wetenschappelijk een

practische personen beiden geheel over het hoofd was gezien,
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nl. het feit, dat sommige van onze welbekende variëteiten van

peren geen vrucht kunnen zetten, tenzij de bloemen stuifmeel

ontvangen van andere variëteiten. Met andere woorden: de be-

zoeken van insecten, door welke kruisbestuiving wordt uitgeoefend,

is noodzakelijk om de vruchtzetting te verzekeren.

In 1892 en 1893 werden de proefnemingen voortgezet, welke

omtrent dit belangrijke onderwerp nadere inliclitingen moesten

geven. Dit werk werd toen tegelijk verricht te Virginië, New-York

en Nieuw Yersey, en al de in het werk gestelde proeven gaven

hetzelfde resultaat als die, welke in 1891 waren verkregen.

Het bleek dat de meeste van onze gewone variëteiten van peren

en appels niet in staat zijn, zich zelven met goed gevolg te be-

stuiven. Deze wet kan bezwaarlijk nieuw worden genoemd ; want

Knight, Darwin en anderen hebbeu hetzelfde punt in meer alge-

meenen zin aangeroerd.

Maar vreemd is het, dat tot heden niemand, naar het schijnt,

de opvattingen van Darwin en anderen te dezen opzichte toegepast

heeft op onze gewone vruchtboomen, hoewel men sedert lang

heeft opgemerkt, dat sommige boomgaarden van peren, appelen,

pruimen, enz. niet regelmatig vrucht dragen, zelfs niet onder de

meest gunstige voorwaarden.

In het licht van de thans door ons verkregen kennis kan men
zeggen, dat in vele gevallen het niet voortbrengen van vruchten

gelegen is in het feit, dat men dikwijls groote oppervlakten met

dezelfde variëteit van appels of peren beplant. In zulke gevallen

is er geen voldoende hoeveelheid vreemd stuifmeel om bevruchting

te kunnen veroorzaken, en de boomen bloeien wel overvloedig,

maar er heeft geen vruchtzetting plaats. De nieuwe factor dus,

waarmee de vruchtenteler te maken heeft, is, dat hij zorgt, de

verschillende variëteiten zoodanig te planten, dat hij verzekerd

kan zijn van kruisbestuiving. Het spreekt van zelf, dat men bij

het uitkiezen van de uit te planten variëteiten op den bloeitijd

dier verschillende variëteiten moet letten. Verder dient men nog

van verscheidene punten studie te maken, om te weten, welke

variëteiten men het liefst bij elkaar zal moeten planten.

{De Veldpost, 79 — 1893.) w.
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NUTTIGE INSECTEN.

Reeds meermalen werd iu dit tijdschrift melding gemaakt van

pogingen in 't werkgesteld, om vijanden uit de dierenwereld, die aan

de cultiuirgewassen schade toebrengen, door middel van hunne eigene

natuurlijke vijanden te bestrijden.

De bedoelde proefnemingen hadden in het algemeen betrekking

op bacteriën en schimmels, die in de natuur als parasieten op de

bedoelde planten als beschadigers gevonden werden, en die zich op

kunstmatigen voedingsbodem gemakkelijk op groote schaal lieten

aankweeken; zoodat men van het lahoratorhim uit, de infectie kon

aan het werk zetten.

In de laatste jaren heeft men uu ook de aandacht gevestigd

op andere bondgenooten, die de natuur zelf aanwijst in den strijd

tegen voor de cultuur schadelijke dieren n.1. bondgenooten uit de

dierenwereld zelf, die hetzij van prooi leven, hetzij parasitisch in

het inwendige van schadelijke insecten.

Van deze komt natuurlijk een kunstmatig aankweeken niet licht

in aanmerking, daar de kosten hiervan niet door het nut zoudeii

worden opgewogen.

Daarentegen zal het dikwijls zijn nut hebben deze daar, waar

ze in de natuur voorkomen, te laten opzamelen, om ze naar plaatsen

te vervoeren, waar dit niet het geval is en ze van nut kunnen zijn,

of waar het insect, dat hun tot prooi dient, zich buiten verhouding

vermeerderd heeft en schade aanricht.

Eene toepassing van deze methode wordt, zooals bekend is, reeds

lang gemaakt door de Engelsehe tuiniers, ten wier behoeve groote hoe-

veelheden padden van het vasteland worden ingevoerd. Op kleinere

schaal maken rozonliefhebbers gebruik van de talrijke soorten

van „lievenheersbeestjes" (Coccenella) om hunne rozen van blad-

luizen te zuiveren.

In Amerika zijn in de laatste jaren talrijke proeven genomen

met het invoeren van roofinsecten ter verdelging van schadelijke

insecten en in enkele gevallen met zeer bevredigenden uitslag.

Een zeer groot succes heeft men o.a. gehad met eene uit Au-

stralië ingevoerde soort van lievenheers tor, (Norius cardinalis, Muls).

in de aanplantingen van oranjeboomen in Californië. Dit kleine

insect schijnt de oranjeboomen over groote terreinen bevrijd te

hebben van de aanvallen eener witte luis (Iceri/a piircJiaai Mask.),
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tlio do oranjoindustvie in de westelijke staten van A^morika met

don ouderf^-ang' dreigde. Dit is het meest bekende geval van oen

ontniddellijk gnustig resnltaat. Sedert scliijnen kosten en moeite

niet gespaard te worden tot het verzamelen van zooveel en

zooveelsoortig mogelijke insecten, die van nnt kunnen zijn om de

culturen van schadelijke insecten te zuiveren.

Het United States Department of Agriculture heeft zelfs een

„field-agent" den heer A. Koeble naar Australië afgevaardigd om

insecten, die verschillende soorten van bladluizen en schildluizen

verdelgen, op te zamelen en tal van insecten, vooral keversoorten

zijn reeds in verschillende stadiën van ontwikkeling naar San FrauQisco

gezonden, vanwaar zij verzonden zijn naar de boomgaarden, waar

hun voedsel in voldoende hoeveelheid voorkwam. Onder de insecten,

op deze wijze verscheept, was ook eene groote hoeveelheid larven

en poppen van eene zeer interessante, nuttige avondvlinder, waar-

van de rups zich met schildluizen voedt. De wetenschappelijke

naam van dit insect is Thatpoehares coccopIuKju, Meirsisch (woor-

delijk vertaald, luizenetende gunsteling der hitte ref.) en het werd

in 1885 door G. Masters ontdekt, die de rupsen bezig zag met het

eten van schildluizen op een Macrozamie, welke zij er in weinige

dagen geheel van zuiverden.

liet insect bleek in de omstreken van Sydney algemeen voor te

komen en zich te voeden met twee soorten van schildluizen

^Lecanium oleae''' en ^Lecanimn hespendum''\ van wier uitgevreten

lijken zij zich een beschuttend hulsel spint om %ich daags in te

verbergen, terwijl zij meest bij avond haar verdelgingswerk volvoert.

De bekende vraatzucht van rupsen in aanmerking nemende, die

zij zoo dikwijls ten koste van cultuurgewassen aan den dag leggen

mag men van het nut dat dit insect kan aanbrengen, eenige ver-

wachting koesteren.

{Agr. Gaz. N. S. Wales. 1\. li. G8.3.) «.

EENE WANDELING DOOR DE OPENBARE TUINEN
TE PARIJS.

Algemeen wordt erkend, dat openbare tuinen in groote steden

noodzakelijk zijn. In de eerste plaats voor de hygiëne maar ook

en niet het minst om de bewoners dier plaatsen in de gelegenheid
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te stellen nader met de plantenwereld, die zooveel op te merken

geeft, in kennis te komen.

Publieke tuinen moeten in de eerste plaats veel ruimte voor de

wandelaars hebben, de boomen en de heesters moeten zoodanig

geplant zijn, dat men altijd op ieder oogenblik van den dag kan

wandelen zonder last van de zon te hebben ; dit wil volstrekt niet

zeggen, dat men overal donkere schaduw moet hebben, het tegen-

deel is waar. Voor de gezondheid zijn noch groote pleinen, tenzij

deze uitstekend gedraineerd zijn en niet zooals het Koningsplein

te Batavia het overtollige water door verdamping moeten kwijt-

raken, noch te dicht beplante terreinen verkieselijk, daar zij de

vrije doorstrooming der lucht belemmeren.

Er be.:.taat een middelweg, die voor publieke tuinen aangewezen

is : schaduwrijke plekjes en donkere lanen afgewisseld door lichte,

open ruimten, waarop hier en daar een fraaie boom of groepen

boomen goed uitkomen, dat moet het doel zijn.

Het park Monceau is zeker een der fraaiste zoo niet het fraaiste

van Parijs, er is voldoende schaduw en de bloemenversieringen

zijn er met smaak aangebracht en met zorg onderhouden.

Het park de^ Buttes-Chaumont is veel uitgebreider dan het

ovengenoemde, het is vooral fraai en zeer verschillend van het

andere door hot sterk geaceidenteerde terrein.

Het park „de Montsoiiris" levert ook eene aangename wandeling
;

de eenige aanmerking, die men zou kunnen maken, is dat het er

wat zonnig kan «zijn.

Le Jardin du Luxembourg is samengesteld uit verschillende

deelen, die zoo verschillend van stijl zijn, dat men ze nauwelijks

tot een geheel kan rekenen, toch voldoet ook deze tuin geheel

aan de eischen, die aan publieke tuinen gesteld kunnen worden.

üeze parken beslaan, indien men de Champs-Elysées niet mede

rekent, te zamen eene oppervlakte van 150 Hectaren, het park des

Buttes Chaumonts is 25 Heet., Montsouris IG en Monceau 8 Hectaren

groot.

In deze parken worden ieder voorjaar uit de pépinieres der stad

een millioen bloeiende plantjes voor vakken, randen enz geplant,

in den zomer worden er nog circa 050.000 bijgevoegd, hieronder

kan men 2.30.000 Pelargonium''s tellen.

(^Revue Horticole, N". 17—1893). w.
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PRIJS VAN GROND.

Door den tuinbouw komt <le grond tot zijn rcclit, de Horticultuur

heeft niet zulke groote uitgcstrektlicden grond noodig als de Agri-

cultuur. Ilij tracht meer door het telen van produkten van grooto

waarde, door intensief bewerken van den grond, van kleine stukken

groote voordeelen te trekken. Dit valt vooral in het oog, waar

de grond voor een bepaald product bijzonder geschikt is, zooals zulks

het geval is bij de boUenteelt in de omstreken van Haarlem. Zoo

werd er onlangs te Hillegom een stuk grond gj-oot 14 Hectaren

voor ƒ 80,235 verkocht.

{Sewpervirens, N». 43, 18 93). w.

VERSPEIDINGSVERMOGEN DER WORTELS.

De verspreiding van wortels, waarvan het opzoeken van voedsel

en vocht gewoonlijk de oorzaak is, is somtijds merkwaardig; tot

de wonderbaarste feiten behoort wel het volgende, dat door den

heer Oxley, vicaris in Petersham, is waargenomen. Bij het af-

breken van een huis vond men in de eetkamer de wortels eener

Wistaria, die in de kamer door eene kleine spleet naast het

venster waren binnengedrongen en zich tusschen het papier en den

muur door de gansche kamer als een fijn wortelnet uitstrekten.

Aan de oppervlakte van het papier was niet het minste te zien,

dat de aanwezigheid dier wortels kon verraden; de kamer was

voortdurend bewoond en verwarmd geworden. Het wortelnet is

naar het Museum van Kew gezonden.

{Floralia^ uit de vriend der natuur, w.

N°. 148, 1893).

AARDNOTEN, ARACHIS HYPOGAEA L.

Zooals bekend is neemt de handel in aardnoten vrij grooto

proporties aan. Ook Nederland verwerkt eene aanzienlijke hoeveelheid

dezer noten, zie TetjSïnannia, jaarg. 3, pag. 636. Hoewel onze z.g,

katjang tanah nog weinig beteekenis voor den wereldhandel heeft,

kan het toch zijn nut hebben voor onze Indische planters er zooveel

mogelijk van te weten, ik neem daarom uit onderstaand tijdschrilt

een en ander hieromtrent over.

Als het vaderland van Arachis hypogaea wordt Brazilië beschouwd,

IV.
*

49
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(Ie plant wordt echter thans in bijna alle tropische en zelfs in som-

mige subtropische landen gekweekt. In Noord-Amerika breidt de

cultuur zich hoe langer hoe noordelijker uit, zelfs tot 40° Noor-

derbreedte, noordelijker is de aanplant echter niet meer loonend,

daar de vruchten zooveel te minder olie bevatten, naarmate zij een

minder tropisch klimaat genieten.

De aardnoot gedijt slechts goed in kalkrijken grond, de vrucht

neemt tot zekeren graad de kleur van den bodem, waarin zij groeit,

aan, een lichte grond verdient de voorkeur.

Van de zeven bekende Arachis-soorten komt alleen ^1. hijpoyaea.,

als olie leverende plant in aanmerking. In den Maleischen Archipel

kent men slechts twee variëteiten, de witte en de bruine, in Ame-

rika kweekt men er drie.

De minste vorst vernietigt de kiemkracht van het zaad, ook het

onrijp oogsten heeft denzelfden invloed, bij het oogsten moet zeer

omzichtig te werk gegaan worden, het verschil in prijs tusschen

slordig geoogst en met zorg gewonnen noten bedraagt soms 50°/q.

Grootendeels komen de aardnoten ongeschild in den handel, de

meeste levert West-Afrika ; uit Mozambique wordt slechts weinig

uitgevoerd. In het zuiden der Vereenigde- Staten van Noord-

Amerika wordt genoeg geproduceerd voor eigen gebruik, niet voor

export naar Kuropa, vroeger werd daar nog ingevoerd, thans niet

meer. In Oost-I udië en ook in Brazilië worden heel wat aardnoten

geplant, de uitvoer heeft echter weinig te beteekenen.

De olie wordt of door persing of door extraheering verkregen

;

door verschillende persingen wordt 30 tot 40°/q olie gewonnen,

terwijl nog 7.5°/q in de koeken overblijft. Ter winning van fijne

tafelolie worden de zaden koud uitgeperst; tot verkrijging van

machine-olie enz. verwarmt men de zaden reeds voor de eerste

persing. Door extratie met zwavelkoolstof, benzine en kanadol

is het bedrag aan olie 40 tot 42°/^.

Uit het restant vervaardigt men koeken, die groote voedingswaarde

hebben, de beste komen van de Wost-AtVikaansche noten, terwijl de

Indische, die op reis al aan eene hooge temperatuur blootgesteld

zijn, van mindere kwaliteit zijn. Indien de noten voor de persing

geschild worden, de dunne roodc schil er ook nog afgedaan en do kiem

er aan ontnomen wordt, krijgt men koekon van superieure kwaliteit.

(Beihefte zirm Botanischen Centralblatt. w.

Jk'fi 6. Band III, 1893).
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OVER MYRISTIOA (PALA).

Zooals bekend is groeien er in het oostelijk deel van onzen

Archipel verscheidene soorten Mi/ristica\s, waarvan M. fragrans,

de notemuscaat levert. Behalve genoemde komen voor den handel

nog in aanmerking J/. speciosa Warb., M. succedana Reinw. Ook

op Nieuw-Guinea komen eenige soorten voor, die echter door het

mindere aroma en de geringe grootte der vruchten voor den handel

geen waarde hebben. Hetzelfde kan gezegd worden van de op de

Philippijnen voorkomende soorten en ook van de West-Afrikaansche

M. Angohnsis Welw.

Het buitenste geelachtige vruchtvleesch van M. fragram, de

gewone uootmuscaat, wordt in den vorm van confituren zeer ge-

waardeerd, voor dit doel zoude ook M. argejifea Warb. en M. apcciosd

Warb. gebruikt kunnen worden, de andere soorten niet.

Foelie kan verkregen worden van M. argenteaWjirh., M. speriosa

Warb., M. succedana Reenw. en M. S'chefferi Warb., de beste levert

echter alweer M. fragrans Houtt.; in dit opzicht zijn de Nieuw-

Guinea-soorten waardeloos. Vervalscht wordt de foelie dikwijls met

die van M. inalahar/ca, do z.g. Bonibay-loelie.

Verschillende booraen uit dit nuttige geslacht leveren nog vruch-

ten, waaruit vet voor kaarsen en parafien bereid kan worden, het

meeste vet produceeren de Amerikaansehe soorten o.a. M. sHrlna-

mcnsis, synonieiH met Virola surinumensis Warb. 73°/^ vet.

{Beihcfte zum Bof. Cenfralhlat.

Heft 6, Band UI, 1893). ir.

OVER HET VOORKOMEN EN DE PHYSIOLOGISCHE
BETEEKENIS VAN MYROSINE IN DE PLANT.

Mgrosinc is een in het plantenrijk vrij veelvuldig voorkomend

glHCOsidcnspMtsend, ferment of enzgme; in zwart mosterdzaad b.v.

wordt onder den invloed van mgromie het mijronziau-kaliiun zoo-

danig ontleed, dat o.a. de prikkelende mosterdolie optreedt.

Onderzoekingen over mgrosine, door Spatxier onder den boven-

staanden titel gepubliceerd (Inang,- Diss. Erlangen, 1893), leiden

tot de volgende resultaten:

Myrosine treedt op in de familiën der Crxciferen, Resedaceeën,
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Violaceel'n en Tropaeolaceeën', in de beide eerste familiën is het

zoowel in de vegetatieve organen als in de zaden aan te toonen,

in de beide andere alleen in de zaden. Ook in de localiseering van

het ferment valt verschil op te merken : de zaden en vegetatieve

organen der Cruciferen en de zaden van Tropaeoluni (O. I. kers)

bevatten het myrosine in bepaalde cellen, die eerst door mikroche-

raisohe reacties te vinden zijn, de myrosinebuizen ; daarentegen

komt het in de vegetatieve bovenaardsche deelen van Re-

sidaceeën — de wortels bevatten geen myrosine — uitsluitend in de

sluitcellen der huidmondjes voor, terwijl ook in de zaden bij lieseda

geen myrosine-buizen aangetroffen worden, evenmin bij Viola.

Wat den vorm betreft, waarin myrosine optreedt, in de vegetatieve

organen bevattende daartoe bestemde buizen, is het steeds in oplossing,

in de zaden daarentegen, die zooveel minder water bevatten, doet

het zich voor als homogene korreltjes, die in grootte ongeveer met

ideurotikoTïBl?, overeenstemmen, doch die nooit met deze in dezelfde

cellen gelegen zijn. Bij de kieming der zaden gaan deze korreltjes

door eenvoudige wateropname weer in den opgelosten vorm over.

Myrosine wordt door het /;ro<op?as;/fa in de vacuolen afgescheiden.

De vorming heeft plaats onafhankelijk van het licht en gaat voort,

zoolang de plant leeft; waar de ontwikkeling van planten op de

eene of andere wijze belemmerd werd, werd zelfs meer van het

ferment geproduceerd dan in normale gevallen.

De functie van myrosine is zonder twijfel die van een glucosiden-

splitsend enzijm. Maar men weet nog niet met zekerheid, welke

glncosiden het, behalve ynyfonziiiirlxaliKm en sinalhine (in wit

mosterdzaad), ontleden kan en welke splitsingsproducten daarbij

ontstaan. Evenmin is het bekend, of deze splitsingsproducten, naast de

beteekenis als verdedigingsmiddel tegen uitwendige aanvallen,

welke men hun wel toeschrijft, nog eene andere rol vervullen in

het leven der plant. Ook is nog niet uitgemaakt, of het myrosine

alleen als (/Z^fcosw/ew-splitsend ferment dienst doet of daarenboven

nog op andere wijze voor de plant nuttig is, b.v. door de eiwit-

stoffen te vervangen. Het feit, dat het bij het afsterven van

organen vaak voor een deel door het voortlevende gedeelte der

plant geresorbeerd wordt, noopt er toe, aan myrosine eene plaats tus-

schen de eigenlijke secretieproducten en de reservestoffen toe te kennen.

{Bot. Ch. 1893, 803.) b.
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VERGIFTIGING IN HET CONGO-GEBIED.

Eene moeielijke taak van het Gouvernemeut van deu Cougo-staat

is het tegengaan van de talrijke vergiftigingen, die daar voorkomen.

Eene gewoonte is dit, als er in een dorp iemand sterft, zonder dat

men de oorzaak van dit overlijden weet; het is begrijpelijk, dat zoo

iets in een onbeschaafd land nog al eens voorkomt.

Ten einde den man te vinden, die de oorzaak van den dood is,

worden de dorpsgenooten bij elkaar geroepen en na heel wat

plechtigheden wijst de priester don schuldige aan. Gewoonlijk kiest

hij daarvoor iemand uit, die als bemiddeld bekend staat. Hij is

veroordeeld om een drank te gebruiken bereid uit de schors van

EnjthfopliaeuiH (jHineense (i), betaalt hij nu in het geheim een

behoorlijk bedrag aan den priester, dan maakt deze het mengsel

zoodanig, dat het hem geen kwaad doet, betaalt hij niet, dan is de

dood het gevolg en wordt zijn lijk niet begraveUj. Om den dood

te bespoedigen voegen de priesters bij genoemden drank nog wat

sap van een niet bekende Euphorhia, die zeer giftig moet zijn.

Het vergiftigen aan den Congo is eene zoo gewone zaak, dat indien

reizigers het een of andere hoofd een bezoek brengen, deze van de

dranken, die hij zijne gasten aanbiedt, altijd eerst eene teug neemt,

ten einde hen te overtuigen, dat zij er gerust van kunnen drinken.

{Le Monde des Plantes, No. 26, 1893). w.

(1) Van uit deii Congo ontvangen zaad hebben wc in den Plantentuin een

exemplaar vau Erylkrophlaenm (julneeiise gekweekt, dat in den vrijen grond

uitgepl.int krachtig groeit; over het algemeen groeien de uit den Congo al'-

komstige planten hier gied. Rcf.

TETRANEMA MEXICANA.

Dit lieve plantje behoort tot de familie der Gesiierioceeën, waar-

toe zooveel andere onzer sierplanten, die door fraaie bloemen

of bladeren ons oog boeien, gerekend worden.

Bovengenoemd gewasje, dat in Europa slechts in de serres

gekweekt wordt, kan hier in de voorgalerijen zeer goed dienst doen.

Het gelijkt wel eene Gloxinia in miniatuur.

De mild voorkomende bloemstengels zijn circa 15 cM. lang, aan

wier einde een scherm van 10 tot 15 kortgesteelde bloempjes

geplaatst zijn, ecu geur verspreidende, die wel aan ChierarkCa doet
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denkeu, zij hebben den vorm van 7//f//rt-bloemeu en eene lichte,

paarsroode kleur, terwijl de drie lipjes fraai wit geteekend zijn.

Het plantje kan zeer gemakkelijk uit zaad, dat het voldoende

produceert, voortgekweekt worden, en het vereischt geen bijzondere

verpleging.

Tetranema mexicana is op tafel 4070 in het Bot. Magazine

afgebeeld, het werd door Galeotti in de nabijheid van Vera-Cruz

gevonden en door Linden uit Mexico in 1840 in de Europeesche

tuinen geïmporteerd.

{Floraliu, Xo. 43, 1893). iv.

BEDEKKEN \AN BLOEMPERKEN.

Om bloemperken bij droog weer voor het te spoedig uitdrogen

te beschutten en om dichtslaan van den grond bij zware regens en

bij het veelvuldig gieten te beletten, legt men er een laagje

half verteerde paardemest over. Menigeen zal denken, dat eene

dergelijke bedekking minder fraai is, 'hierin vergist men zich echter.

Half vergaan blad kan ook voor hetzelfde doel gebruikt worden.

In de Parijsehe publieke parken zijn alle bloemvakken met half

vergane mest bedekt.

(Floralia, No. 43, 1893) tv.

DE KAMFERHANDEL IN JAPAN.

In het vorige jaar is de productie van kamfer in Japan beneden

het gemiddelde gebleven, terwijl de prijzen aanmerkelijk hooger

waren dan anders.

In vroeger dagen werd kamfer ook uitgevoerd door Sumatra,

Borneo en andere deelen van Oost-Indië, ook door China; tegen-

woordig echter is de kamfer van den handel uitsluitend een product

van Japan en Formosa. Na den oorlog tusschen Frankrijk en

China is een tijd lang door Formosa slechts zeer weinig geprodu-

ceerd, doch later is de kamferhandel door oen Duitsch syndicaat

weder met goed gevolg opgevat, de uitvoer is zeer vermeerderd en

doet den Japanschen handel eene belangrijke concurrentie aan.

Intusschen hebben de ondernemers op Formosa bijzondere moeiehjk-

heden te overwinnen: de boomen komen n.1. alleen in het binnen-

land voor, waar onbeschaafde inboorlingen het den vreemdeling

zeer lastig maken.
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De van Japan afkomstige kamfer wordt duurder betaald dan die

van Formosa, daar de eerste zuiverder is; de bleekroode tint, die

het Japansche product vaak kenmerkt, is in den handel zeer

gewild.

Gemiddeld vijf milliocn ponden (Engelsche) kamfer werden jaarlijks

uit Japan geëxporteerd ; ongeveer een vierde gedeelte hiervan gaat,

hetzij direct, hetzij via Europa, naar de Vereenigde-Staten, de rest

wordt, op eene kleine hoeveelheid na, die voor ludië bestemd is,

naar Europa gezonden.

De kamferboom kan in Japan een hoogen onderdom en kolossale

afmetingen bereiken; men kent exemplaren, die eene middellijn van

15 voet hebben, welke meer dan driehonderd jaar oud zouden zijn.

In een dorp in Kochi treft men eene groep van dertien boomen

aan, die ongeveer honderd jaar oud zijn ; men schat, dat deze te

zamen de belangrijke opbrengst van 40.00 ponden ruwen kamfer

zullen leveren.

De kamfer komt in alle deelen der plant voor, het hoogste ge-

halte vindt men echter in de wortels; uit het hout, dat natuurlijk

het grootste deel van het materiaal levert, kan men eene opbrengst

krijgen van 5°/o ruw product. De kamfer wordt uit de hout-

spaanders verzameld door destillatie in zeer primitieve toestellen ; het

ruwe praeparaat, zooals het aan de markt gebracht wordt, bevat

dan ook nog 5 a 20°/q water en kamferolie, waarvan het vóór de

verscheping bevrijd moet worden.

Voorheen werd aan eigenlijke cultuur van kamfer weinig gedaan

;

in aan de bevolking toebehoorende bosschen zijn de kamferboomen

voor een groot deel uitgeroeid. Sommige bosschen, die gouverne-

ments eigendom zijn, bevatten echter nog tal van exemplaren van

dezen kostbaren boom, en in lateren tijd zijn, niet alleen van regee-

ringswege, maar hier en daar ook door de bevolking zelf, vele jonge

boomen gekweekt. Aan deze jonge planten, die onder wetenschap-

pelijk toezicht staan, wordt nauwlettende zorg besteed, en men
verwacht, dat zij daardoor na 25 a 30 jaar eene even groote op-

brengst zullen geven als tot nog toe de boomen van 70 of 80 jaar,

de jongste, die men tegenwoordig in bewerking neemt.

{Phann. Journ. LIII, 266 naar h.

Consular Report^ 1260).
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MARÉCHAL XIEL.

De meeste rozeu dragen namen van personen, van daar de voor

ons dikwijls zoo onuitspreekbare woorden uit alle talen. Xiel was

oen Fransch Maarselaalk, die bij gelegenheid van de inwijding van

don plantentuiu te Moutauban in 1816, de voorzitter was van het

bestuur, en de roos, die zijn naam draagt en dien vereeuwigt, werd

gewonnen in 1864 door een in dezelfde plaats, Pradel.

doemen wij de roos met alle recht de koningin der bloemen,

men zou met evenveel recht de Maréchal Xiel de koningin der

rozen kunnen noemen. Beide titels staan echter niet gelijk, daar

de tijd kan komen, dat eene nog schooner roos gewonnen wordt.

Lichtelijk te overtretten is Maréchal Xiel echter niet. De kleur

dezer vorstelijke bloem met hare sierlijke groote bloembladeren is

zuiver geel, eene kleur zoo zuiver, die men te vergeefs in andere

rozeu zoekt.

Pei'le des Jardins, Sanset, Madame Eiigène Verdier mogen soms

eene nagenoeg gelijke kleur vertoonen. de Maréclial Xiel over-

treft alle.

Zie eens eene normale ontloken bloera, wat pracht bij zooveel een-

voud, het loof is ook bijzonder fraai, en de bloemen zijn neer-

hangend; men begint daarom de Maréchal Xiel tegenwoordig op

hoogere stammen te oculeeren; men ziet dan de bloemen beter,

zij hebben een krachtigen groei, men treft dikwijls scheuten aan van

meer dan een Meter lengte, In het bloeien is zij mild, en daar

zij onmisbaar is voor bouquetten, kunnen wij gerust beweren, dat

zij het meest gecultiveerd wordt van alle rozenvariëteiten. Ook

als klimster gekweekt, ik geloof dat zulks voor Indië de beste wijze

van doen is, voldoet zij eigenlijk het beste op zonnige plekjes

tegen latwerk, misschien ook wel tegen muren ; als die laatste plek

niet al te heet is, voldoet zij uitnemend en komt eigenlijk eerst

tot haar recht.

Op lage stammen of in struikvorm gekweekt voldoet zij bij

lange na zoo goed niet, daar de hangende bloemen dan minder

voldoen; het is daarom aan te bevelen haar niet anders te kwecken

dan op hoogstam of wat nog beter is als klimster tegen latwerk

als anderszins.

liet vorige jaar deed het gerucht in de tuinbouwbladen de rondte,

dat er eene zuiver witte Maréehul Xiel gewonnen was. lletsclujnt

een voorbarig bericht te zijn geweest, dat nog al natuurlijk heol
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spoedig verspreid werd, daar het de grootste aanwinst der laatste

jaren zoude geweest zijn, indien er werkelijk eeno zuiver witte

roos gevonden was, die in vorm en in alle eigenschappen haar

naamgenoot evenaarde.

Onze gele Maréchal Niel is nog altijd cenig, ook hier in Indië

mag zij in geen rozencolloctie ontbreken.

{Flomlia, Xo. 41, 1993). w.

HEEFT HET VOEDSEL INVLOED OP DE Fa.EUR

VAN INSECTEN-LARVEN ?

E. B. Poulton trachtte door eene proefneming het afdoendbewijs

te leveren voor zijn theorie, dat de kleurstof van sommige insecten-

larven uit veranderd c/tlorophi/ll bestaat, afkomstig van de planten,

die de larven tot voedsel dienden.

De larven, van éën nest eieren afkomstig, door een Tnjphaena

promiba gelegd, werden verdeeld in drie partijen, eene partij werd

voortdurend en uitsluitend met groene bladeren gevoed, eene andere

partij met gele, geëtioleerde bladeren (bladeren in het donker gekweekt)

en de laatste partij met de witte hoofdnerven van koolbladeren.

De larven der eerste partij en der tweede werden evenals overi-

gens in de vrije natuur, groen en bruin, waaruit blijkt dat etiolin

(de kleurstof der bladeren in 't donker gekweekt) evengoed als cJdoro-

phijll, de grondstof kan vormen voor de grondkleur der larven.

De laatste partij, die met de witte nerven werd gevoed van kool-

bladeren, waar noch chlofoplujll, noch etiolin in voorkwam, was niet

in staat de groene of bruine grondkleurstof te vormen. De zwarte

kleurstof, welke aan de oppervlakte der cuticula voorkomt, werd

echter in alle drie gevallen evengoed gevormd.

Deze proef schijnt dus wel een afdoend bewijs te leveren voor

de theorie boven medegedeeld.

(Proceedings Rot/al Society, No. 24, VoL 54). h.h.

SUIKERRIET UIT ZAAD GETEELD, BETER BESTAND
TEGEN ZIEKTEN.

In Teystnannia, 4^" Jaargang, pag. 544 werd met een enkel woord

melding gemaakt van eene parasitische schimmelsoort, welke in

West-Indie het suikerriet teistert.
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Xaai' het sehijut heeft de plaag zich aldaar meer en meer uitgc,

breid en levert deze, met don boorderkever {Xi/lehoyiis perfora ns),

bij voortduring een ernstig gevaar op voor de rietcultuur. Sinds

eenige jaren heeft men in West-Indie even als hier de aandacht

gevestigd op riet uit zaad geteeld, en nu deelt de heer Bovell mede,

dat het hem niet is mogen gelukken op riet, uit zaad gewonnen

eenige schimmel te vinden, terwijl het Bourbon-riet sterk aangetast

was, ook door den Xi/leborus. De volgende beschouwingen worden

door den heer Hart over deze waarneming ten beste gegeven :

„Wanneer dit bericht, (dat zaad-riet onvatbaar zoude zijn), door

„verdere waarnemingen wordt bevestigd, dan zoude dit feit {incon-

y,testahhj) bewijzen, dat door do voortdurende cultuur van riet op

„denzelfden grond, afkomstig van dezelfde „set of plants" eene

„constitutioneele verzwakking was ontstaan, die de aanvallen van

„schimmel en insect in de hand werkte. Al draagt het riet in zijn

„uiterlijk nog alle kenteekenen van „vegetative vigour" zoo heeft

„de ^vitality" toch afgenomen."

In dezelfde mededeeling wordt bericht over eene wortelparasiet

(schimmel), die eveneens veel schade aanricht, nadere bijzonderheden

worden helaas niet vermeld.

{Bulletin No. 18, Trinidad Uoijal Bol. Gardens.)

b.h.

ZONNEBLOEMEN.

In den laatsten tijd, nu geel de modekleur onder de bloemen

is, komen in Europa ook de zonnebloemen in den smaak. In een

grooten tuin op niet te dichten afstand van het pad in een ruim

gazon geplant, maakt een vak met zonnebloemen een goed eftect.

Ook in den voorrand van groote heestervakken komen zij hier en

daar wel tot hun recht.

In iederen bloemenwinkel in Holland werden in het afgeloopen

jaar de afgesneden bloemen verkocht en de bloemisten, die er eeu

gooden aanplant van hielden, maakten er zaken mede.

Ook hier in Indië behooren zij onder de gemakkelijk te kweeken

i;lanten, indien men op zonnige plaatsen in den tuin in een goed

bewerkten en ietwat bemesten grond de zaden legt, kunnen zo groeien

en bloeien, zonder dat men er veel aan te doen heeft.
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Onder de beste soorten, die in de Catalogussen voorkomen, noem ik

;

ILüianfhns inn/h'/lorns ff. pi.

„ „ naniis „ „

„ „ „ elegans,

„ „ „ grandiplenus,

„ lactifforus,

„ orgyalls,

„ rigidas pniecox.

{Sempervirens, N°. 44, 1893). w.

TOMATEN.

Eene der vruchten, die hoe hoog ook in het buitenland gewaar-

deerd bij de Nederlanders geen burgerrecht kan verkrijgen, is de

tomaat. Noch in het moederland noch in de koloniën wordt van

de tomaten veel werk gemaakt.

Te Lwanley bij Londen zijn kweekers, die zeer fraaie tomaten

cultiveeren, zoo heeft alleen de marktkweeker Ladds, niet minder

dan 40 kassen vol met tomaten. Deze kassen hadden eene lengte

van 60 Meter en een breedte van acht Meter. De kassen waren

geheel bezet met tomaten, en nog had men er niet genoeg om in de

behoefte te voorzien. Evenals in Engeland worden ook in België

en Frankrijk groote hoeveelheden tomaten aan de markt gebracht.

Nergens echter is het gebruik van tomaten zoo algemeen als in

Zuid-Amerika. Zoo heb ik hier een Menu geheel uit op verschil-

lende wijze bereide tomaten samengesteld : I. Tomatensoep, een-

voudig klaar gemaakt uit opgelost Liebig's vleeschextract en door

eene zeef gedrukte tomaten; II. Rundergebraad met tomatensaus;

III. Kip met tomatensalade, met olie, azijn en uien toebereid;

IV. Tomaten opgevuld met rijst, een zeer voortreffelijk gerecht

en V. Tomaten als compot, evenals abrikozencompot toebereid.

Buitendien wordt deze gezonde en smakelijke vrucht daar nog op

verscheidene andere wijze gereedgemaakt.

Hier in ons goede klimaat zoowel in de beneden als in de bo-

venlanden kan de tomaat met STicces geteeld worden, in de berg-

streken gaat het het beste, hier in het Buitenzorgsche doen de

zware regens soms veel kwaad aan de plant, zelfs in die mate, dat

de planten gaan kwijnen en geene of onvolmaakte vruchten voort-

brengen. Ik heb ze hier wel geplant in kisten niet humusrijke

aarde gevuld en deze onder en hoog afdak geplaatst, waar zij na"
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genoeg den geheclen dag in de zon stonden, doch voor den regen

beschnt waren. Op deze wijze verkreeg ik goede resultaten, in

streken waar het wat minder regent, is de cultuur der tomaten ge-

makkelijker, men plant ze daar goed in bewerkte vakken in den

groentetuin. Zoodra de planten vrucht beginnen te dragen, moeten

ze eenigen steun hebben, door er rijsjes of bamboetakjes bij te plaat-

sen en ze daar niet te vast tegen aan te binden, bereikt men dit

doel volkomen.

(Floralia. N°. 46, 1893). w.

De hoeren Sutton en Zoon te Readiug (Engeland) hebben dit

jaar op hun proefveld meer dan tweehonderd verscheidenheden van

tomaten geteeld. De vier schoonste variëteiten waren : PerfectioH,

McKjnton bonion, A. I., en Maiu erop. De beste variëteiten met

gele vruchten waren : Golden Perfection, Golden Queen, en Golden

Nurjyet. Bed.

KNIEWORTELS VAN TAXODIUM.

In een stuk, getiteld: The formation of the so-called Cypress-Knees

on the Koots of Taxodinm DlsficJutin Bichard; in de siudieafrom the

biol. labor. of John Hopkins University in Baltimore; vol V, No.

4; 1893; p. 269; deelt onze landgenoot Lotsy het volgende mede

betreffende de welbekende, doch weinig onderzochte „kniewortels"

van Ta.iodiuui.

„Ieder, die de moerassige gronden bezocht heeft, waar Taxodium

„vooral in het wild groeit, wordt getroffen door het verschillend

„uiterlijk dezer boomsoort, waar deze op droge gronden staat. Op

„moerassigen bodem is de boom u.1. omgeven door een groot aantal

„knievormige aërotropische wortels, terwijl deze bij booraen, die op

„droge gronden groeien, geheel ontbreken.

Betrettende het ontstaan resp. het nut dezer aërotropische wortels

bestaan volgens Lotsy nog 3 theoriën; n.1.:

1" de pathologische,

2'' de mechanische,

3" de physiologische theorie.

De eerste, welke althans in Amerika bijna geen aanhangers

meer vindt, beschouwt de kniewortels als abnormale pathologische

producten van den boom, terwijl de beide andere theoriën die

wortels als normaal beschouwen. En wel bij de mechanische als
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steun voor den boom op zijne moerassige standplaats, als orgaan

voor de ademhaling {„DiifschlUftKiKf) der in het slijk verborgen

wortels bij de physiologische theorie.

De physiologische theorie heeft na al hetgeen hiei'over door

Croehel, Schiinper, Karsfen, (rreslioff^ e. a. gewerkt is, eeue hooge

mate van waarschijnlijkheid gekregen.

Lotsy behandelt in het hier gerefereerde opstel alleen het ontstaan,

niet de biologische beteekenis der kniewortels. Deze laatste betee-

kenis denkt hij in een volgend opstel te behandelen.

Vermeld zij hier, dat Lol^y ook bij Durio Zihethinits^ Rwt., n.1.

bij een in eene broeikas staande plant, kniewortelvorming heeft

waargenomen, en dat hij in de buitenste cellenlagen der kniewortels

van Tu.roditon. talrijke sporen vond van een FurifjKs, waarvan de

determinatie nog onzeker was.

Lofsij bepaalt zich tot de vermelding van deze bijzonderheid,

zonder alsnog bepaalde conclusies te trekken betreftende verband

tusschen dezen fungus en het ontstaan der kniewortels.

De volgende weinig bekende literatuur over de „ademwortels"

van Taxodium wordt nog vermeld:

Lauibont in American Naturalist. 1890.

Wilson in Proceed. Philadelphia Acad. of Sc. 1889; p. 07.

Engler u. Prantl, Natürl. Pflanzenfara, II Th., p. 28.

Studies from the Mol. labor, of John Hopkins

University 189S ; vol. V; N». 4; p. 269. k.

CACAO IX NICARAGUA.

Aan een rapport van den heer Hart, Superintendent Royal Bo-

tanical Gardens Trinidad, is het volgende ontleend. Genoemde heer

had zich belast met het overbrengen van 25000 jonge cacaoplanten

van Trinidad naar Nicaragua. Cacaozaden waren kort voor het

vertrek in kisten uitgezaaid en werden na den overtocht, die door

den opstand 47 dagen duurde, op beschaduwde kweekbedden over-

geplant. Men verbaasde zich er over, dat de zaden niet op eene

bepaalde wijze en wel met de punt, waar het worteltje zich ontwikkelt,

naar beneden, uitgelegd waren. Aan die wijze van uitzaaien hecht

men in Nicaragua zeer veel, bovendien ontdoet men de cacaozaden

niet alleen van het vruchtvleesch, maar ook van de zaadschil. Het

land, waarop men cacao plant, is laag en waar het noodig is, kunst-
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matig te irrigeereu. De grond, dien de lieer Hart zag, was een

fijn vulcanisch gruis, gemengd met veel organische stof.

De cacao, die in Xicoragua groeit, verschilt als vracht gezien,

weinig van die, welke men op ondernemingen in Trinidad ziet,

zooals Forastero, Amelonado, Cahalacillo, Creolo enz. Opent men
echter eene vrucht, dan bemerkt men dadelijk dat de boon grooter

is dan van eenige variëteit in Trinidad, en bovendien is deze op

de breuk niet roodachtig, maar wit.

De plantages zijn geheel omringd door manggaboomen, die door

snoeien op 16 voet gehouden, eene dikke haag vormen tegen den wind.

De (Jadap {huis Immortel) wordt w^einig als schaduwboom ge-

bruikt, gewoonlijk neemt men daarvoor eene Lonchocarpicssoort, daar

„Madera" genoemd, die op eene plantwijdte van 13 voet gezet

wordt. Als ze 1^ — 2 jaar oud zijn, wordt de cacao in de rijen er

tusschen geplant, eveneens op 13 voet. De „Madera"- is de perma-

nente schaduwboom van de plantage, maar primaire en secundairo

schaduw wordt tegelijk gebruikt. Voor de eerste gebruikt men

een struik „Carriso" genaamd, waarschijnlijk een CUbadinm, voor

de laatste .„Quelita", een JatropJia, nauw verwant met Jatroplia

nudtipda.

Het systeem van snoeien staat ia nauw verband met den wensch van

den planter om de boomen op jongen leeftijd vrucht te doen dragen en

verraadt een tegenzin in het verwijderen van een tak zoolang die

vrucht draagt. Toch zijn de boomen gewoonlijk goed van vorm.

Met het oog op de lange droogte is de schaduw vrij dicht.

Ook in Trinidad is het streven een schaduwboom te vinden, die

Hnantieele voordeelen afwerpt. Soms, daar waar eene dichte schaduw

noodig is, gebruikt men wel Theobroma bicolor H. B. K., maar

voor algemeen gebruik is die schaduw te dicht, ('astilloa elasfica,

die in Nicaragua zelf onder schaduw groeit, lileek daar ongeschikt

te zijn als .schaduwboom in cacaotuinen. (^)

In oorspronkelijk, maar eenigszins uitgedund bosch waren de

resultaten met cacao verkregen niet zeer gunstig.

Er heerschen in Nicaragua dezelfde tradities over den invloed

van de maan op het planten als elders. De grond bewerking laat

niets te wenschen over.

(') In den Cultuiutnin te Tjikcumpuh groeit C«s<///oa zonder schaduw;

(^enige Liboria koffi - on ex-ao boomen er onder geplant ontwikkelen zich

bevredigend. (^«A)
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Bij het oogsten gaat men als volgt te werk. Het plukken be-

gint gewoonlijk op Dinsdag en duurt voort tot Vrijdag; de ingeza-

melde vruchten worden in het cacaohuis gebracht. Zaterdag's mor-

gens begint het breken der vruchten, de boonen worden er uit-

gehaald en in den broeibak gebracht. Hierin blijven ze van Za-

terdag middag tot Maandag morgen, d. i. 42—48 uur fermenteeren

en worden dan in de zon gedroogd, (i)

Is het weer echter voor de droging niet geschikt, dan giet men
koud watoByOver den ferraenteerbak om de temperatuur te doen

dalen. Al de cacao, die Nicaragua produceert, wordt in het land

verbruikt, geen enkel pond wordt uitgevoerd, hoewel de Heer

Menier, de groote chocoladefabrikant, veel cacao tuinen bezit.

Het bleek bij het opensnijden van vele boonen, dat indien ze

eeue purperachtige kleur hadden, de vruchten rood waren, de^ele

vruchten leveren witte boonen, met uitzondering van die, welke uit

Triiiidad stamden.

De heer Hart laat het in 't midden of door invloed van den

grond, ook de purpere boonen langzamerhand wit worden, dan wel

of de witte boon eene permanente variëteit is.

Na eene fermentatie van 48 uren krijgt de witte boon de fraaie

kaneelbruine kleur, die door de chocolade-fabrikanten zoozeer ge-

zocht is, terwijl uiterlijk en breuk identisch zijn met de beste 6Vy-

lon Cacao. De boonen zijn echter tweemaal grooter. Laat men
de fermentatie langer duren, dan krijgt men een product van in-

ferieure qualiteit.

De vorm der vruchten is in 't algemeen dezelfde als op ïrini-

dad, men vindt echter in Nicaragua eene soort, die ia Trinidad on-

bekend is en den naam draagt van Allkjator Cacao.

De vruchten van deze soort zijn zeer zacht, zoodat zij bij 't val-

len gemakkelijk stuk gaan. Zij hebben vijf ribben, welker tusschen-

ruiinten gevuld zijn met een wratachtig oppervlak. De boon is groot,

van binnen geheel wit en geeft eene uitstekende cacao. De boom
is grooter en krachtiger daii de gewoonlijk gecultiveerde en draagt

goed. De bloem is identisch met die van Theohvonm Cacao Z., zoodat

het zeer waarschijnlijk eene variëteit daarvan is.

(') Er wordt niet bij vermeld, dat, zooals hier, de boonen eerst algti

wasschen wordeu. Ook luat ineu liier de fermentatie langer duren.

{Re/.)
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TJiPobroma hirolor, ,,Pasfarfe^^ of „Tijr/er Cacao''' heeft soms bla-

deren, die 38 c^[. lang zijn en 35 cM. breed. Ze zijn hartvormig,

van boven groen en aan de onderzijde zeegroen. De vrncht is hard

en houtig, de oppervlakte tusschen de tien ribben ziet er uit als een

stuk, van fijn netwerk voorziene, houtsnede. De zaden zijn ovaal

of langwerpig, ongeveer 2.5 cM. lang 1,5 cM. breed en 0,9 cM.

dik, van hün schil ontdaan zien ze wit, ze hebben een geur, die aan

amandelen herinnert. Zoover de heer Hart kon nagaan, wordt er

geen chocolade van gemaakt.

Eene cacaosoort, wilde of apen cacao-genoemd, die in Nicaragua

voorkomt, wordt niet gebruikt.

Van de vier aangehaalde soorten werden planten medegenomen

naar Trinidad. De witzadige, door Hart Nicararjua creool en AlU-

(/ator Cacao genoemd, zullen wellicht eene aanwinst genoemd mogen

worden, ook omdat verwisseling van zaden uit verschillende districten

of landen afkomstig voor de cultuur van nut schijnt te zijn. In

Nicaragua toch heeft men opgemerkt, dat de opbrengst per boom

van inheemsch zaad gekweekt acliteruit gaat, ook al plant men

op nieuwe gronden, terwijl van Trinidad ingevoerde planten een

ruimen oogst geven. Ook in Trinidad zelf is de ingevoerde Foras-

tero of vreemde cacao bij de planters het meest in aanzien.

{Buil. of Misc. Inform. Rotjal Bot.

Gardens Trinidad, Sept. 1893). r.
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