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INLEIDING.
In 1914 vonden ALLARD (1) van tabaksmozaiek en TAUBENHAUS (119) voor mozaiek van Lathyrus, dat dezc ziekten door
bladluizen worden overgebracht Wei hadden in 1910 BALL (12)
en SHAW (105) aangetoond, dat Eutettix tenella BAK, „curly top"
van suikerbiet teweeg brengt, maar niet dat deze cicade daartoe
eerst op 'n zieke plant gezogen moet hebben, hoewel SHAW reeds
overeenkomst zag tussen ,,curly top" en mozaiek van tabak.
Volgens KUNKEL (61, biz, 235) zou reeds in 1901 TAKAMI (118)
in Japan mozaiekziekte van rijst door middel van de cicade
Nephotettix apicalis MOTSCH, hebben overgebracht Doch eerst
na 1914 is van 'n reeks van virusziekten van verschillende
gewassen gevonden, dat insekten en vooral zuigende insekten
de natuurlike verspreiders zijn, Dit heeft aan de studie en
bestrij ding van plantaardige virusziekten #n nieuwe richting
gegeven, Maar opende tevens de mogelikheid om 't gehele virusprobleem, zoals dit zich voordoet bij tal van virusziekten van
de mens, van onze huisdieren en kultuurgewassen en bij de
bacteriophaag, langs 'n andere dan de tot nu gevolgde weg te
benaderen.
DEFINIERING VAN T BEGRIP VIRUSZIEKTEN.
Waar hier van virus gesproken wordt in plaats van filtreerbaar
virus, volg ik 'n algemene gewoonte in de Phytopathologie, die
ook in de mediese wetenschappen steeds meer burgerrecht krijgt*
Van verschillende plantaardige virusziekten, welke symptomatologies tot deze groep gerekend dienen te worden, bezit het virushoudend sap, kunstmatig overgebracht, geen infekterend vermogen. Daardoor kan de al of niet filtreerbaarheid niet aangetoond worden en vormt dit geen algemeen geldend kenmerk.
ARKWRIGHT (6) onderscheidt zelfs bij de verdeling van virustypen bij menselike en dierlike ziekten *n groep van niet-filtreerbaar virus.

In de phytopathologie verstaat men onder virusziekten *n
groep van ziekten, waarvan de eenheid vooral gebaseerd wordt
op de gemeenschappelike symptomen. Deze zijn:
1. 'n Min of meer uitgebreide chlorose, gepaard met onvolkomen uitgroeien der gehele plant of van enkele organen,
2. De onder 1. genoemde symptomen treden slechts op in die
organen, welke op 't ogenblik van infektie nog niet volgroeid
waren.
3, Het virus verspreidt zich door de gehele plant, is ook aanwezig in de organen, die geen ziekteverschijnselen vertonen.
4, De virusziekten zijn besmettelik; infektie heeft plaats 'tzij
door vergroeiing met zieke plantedelen, 'tzij door bet brengen van
virushoudend sap in wonden langs kunstmatige weg of door
insekten. Voor zover bekend dringt nooit virus door de onbeschadigde epidermis of stomata naar binnen, noch op die manier naar
buiten; blijkbaar bevindt *t virus zich. intracellular,
5. *n Eenmaal gei'nfekteerde plant schijnt niet meer te
genezen, de ziekte is echter zelden dodelik,
6, 't Virus kan slechts voortbestaan en vermeerderen in 'n
levende plant, is dus, als levend organisme beschouwd, obligaat
parasities.
De overeenkomst met H virus uit de menselike en dierlike
pathologie en met de bacteriophaag bestaat in:
1. Het obligaat „parasitisme",
2, Het infekterend vermogen ook bij sterke verdunning.
3. De onzichtbaarheid of, waar bepaalde lichaampjes zijn
waargenomen, de moeilikheid om deze als organismen te onderscheiden.
4, De filtreerbaarheid in die gevallen, dat met sap infekties
zijn gelukt.

DOEL VAN HEX ONDERZOEK.
PRAKTIES DOEL.
Ter bestrijding van de virusziekten diende in de eerste plaais
bepaald te worden, welke insekten in staat zijn deze te verspreiden en in verband daarmee of alle door dezelfde insekten worden
overgebracht. Wei is het prakties belang hiervan geringer geworden door de onderzoekingen van OORTWIJN BOTJES (77, 78 en 79),
waardoor men in staat is door gei'soleerd kweken en vroeg rooien
van pootgoed over gezond materiaal te beschikken. Echter daar
volgens deze metode steeds slechts betrekkelik kleine hoeveelheden pootgoed te kweken zijn, is men genoodzaakt het gezonde
materiaal onder meer normale landbouwtoestanden te vermeerderen, waarbij de kans op infektie veel groter is. Hierin tracht
men te voorzien door keuring van 't gewas te velde, hetgeen nog
weleens teleurstellingen oplevert, waarschijnlik doordat op 't
ogenblik van inspektie symptomen van plaats gehad hebbende
infekties nog niet zichtbaar zijn, Weet men, welke insekten bij
de verspreiding n rol spelen, dan kan men die streken of in
bepaalde streken die plekken voor de pootgoed vermeerdering
uitsluiten, waar de gevaarlikste insekten 't meest voorkomen. Of
men kan 't minimum aantal geoorloofde zieke planten regelen
naar de mate waarin deze insekten te verwachten zijn.
Om *n juist inzicht te hebben in de rol, die de insekten spelen
bij de verspreiding, was de bestudering van enkele biologiese
biezonderheden van de voornaamste virusdragers noodzakelik.
Hoewel het mogelik bleef, dat ook andere insekten aan de verspreiding van virusziekten van de aardappel deelnemen, was 'tf
uit hetgeen door onderzoekingen van OORTWIJN BOTJES (77),
SCHULTZ en FOLSOM (98, 99 en 100) e. a. reeds bekend was,
duidelik, dat bladluizen wel de voornaamste virusdragers zijn,
zodat daaraan de meeste aandacht is besteed.
TEORETIES DOEL.
Uit 'n algemeen wetenschappelik oogpunt wordt de kern van
het virusprobleem gevormd door de vraag, of het virus 'n levend

organisme is dan wel 'n stof van cnzymatiese of toxiese natuur.
Zou het laatste 't geval zijn, dan lijkt het logics n spontaan
optreden van virusziekten als mogelik te veronderstellen, zij het
afhankelik van bepaalde uitwendige omstandigheden, Bij de dierlike virusziekten is in 't algemeen de natuurlike infektiebron niet
bekend, kan men deze in ieder geval niet met grote zekerheid
beheersen, zodat het ook niet mogelik is tot een al of niet spontaan
optrcden van deze ziekten te besluiten. Hetzelfde geldt min of
meer ten opzichte van de bacteriophaag,
Anders staat de kwestie bij de plantaardige virusziekten, waarvan voor de grote meerderheid bewezen is, dat insekten de enige
natuurlike verspreiders zijn- Het optreden van zo'n ziekte bij
geheel insektenvrij opgekweekte planten zou sterk voor 'n leveriloze, infektieuse stof pleiten; tot nog toe is hiervan niets gebleken.
Het is dan ook te wijten aan hun onbekendheid met de rol, die
insekten hier spelen, dat WOODS (128), CHAPMAN (29) en
HEINTZEL (50) aan 't virus van tabaksmozaiek 'n enzymaties
karakter konden toeschrijven of HUNGER (52) het als 'n toxine
kon , beschouwen, onder abnormale vocdingsomstandigheden
gevormd, Als hulphypotese moesten zij hierbij aannemen, dat dit
enzyme of toxine in kleine hoeveelheden in *n plant gebracht zich
autokatalyties kan vermeerderen, zonderdat deze plant zich evenals de oorspronkelikc onder ongunstige uitwendige omstandigheden bevindt.
Hun opvattingen steunen vooral op de vergeefse pogingen het
virus in reinkultuur te kweken. Voor tabaksmozaiek is dit
beproefd door BEYERINCK (14), die tot 'n negatief resultaat kwam.
De- laatste tijd zijn deze pogingen hervat, Zo verkondigde
OLITSKY (76), dat het hem gelukt was virus van tomatenmozaiek,
zecr sterk verdund in extrakt van gezonde tomaten, zich zodanig
te laten vermeerderen, dat het infektievermogen even groot was
als van onverdund of minder sterk verdund virus. MULVANIA (68)
en Helen PURDY (86), die zijn proeven zecr nauwkeurig herhaalden, konden dit echter niet bevestigen.
Men heeft ook getracht door vergelijkende, cytologiese studies
van gezonde en zieke plantedelen de aanwezigheid te bepalen
van vreemde organismen. Werkelik hebben vele onderzoekers iets
dergeliks gevonden, o. a; IWANOWSKY (53), PALM (80), KUNKEL
(59), McKINNEY (66), Bessie GOLDSTEIN (45), maar men is er
tot nog toe niet in geslaagd te bepalen of deze bestanddelen

vreemde, binnengedrongen organismen zijn dan wel uitscheidingsprodukten van de zieke sel, Wel heeft voor kort Sophie ECKERSON (40) in 'n voorlopige mededeling een flagellaat beschreven,
welke in de chloroplasten van mozaiekzieke tomaat zou voorkomen, maar uit niets blijkt, dat deze niet in gezonde planten
aanwezig is en al zou dit 't geval zijn, dan bestaat nog de
mogelikheid, dat dit slechts flagellaatvormige slijmklompjes zijn,
zoals reeds sinds lang in verschillende planten gezien werden
door BAILY (10), KOTILA en COONS (58) e. a, Bij tal van dierlike
virusziekten zijn eveneens allerlei vreemde lichaampjes beschreven o. a. onder de naam van Strongyloplasma, ook de Rickettsia
wordt wel tot deze groep gerekend, al schijnt hier 't virus niet
filtreerbaar te zijn. Men is echter, wat de aard van deze vreemde
bestanddelen betreft, niet verder dan in de Phytopathologie,
'n Andere weg is gevolg door ALLARD (2, 3 en 5), die virushoudend sap op verschillende manieren physies en enemies heeft
behandeld met 't doel om na te gaan in hoeverre *t virus van
tabaksmozaiek op deze bewerkingen reageert als *n enzyme of
toxine dan wel als 'n levend organisme. Uit 't resultaat van z'n
onderzoekingen trok hij ft besluit met 'n levend organisme te
doen te hebben, welke konklusie sedert dien vrij algemeen aanvaard is, FREIBERG (42) is echter van mening, dat de waarnemingen van ALLARD even goed met de enzymeteorie verklaard kunnen worden en ook MULVANIA (69) meent op grond van z'n
uitkomsten bij behandeling van virus met alkohol, verschillende
temperaturen of met licht tot *n enzymatiese natuur te moeten
besluiten, Hij kan dit echter alleen doen door alle andere gevonden eigenschappen van verschillende virussoorten buiten beschouwing te laten, Zo loopt de resistentie tegenover bovengenoemde
uitwendige invloeden sterk uiteen; bij 't virus van komkommermozaiek komt deze volgens de gegevens van DOOLITTLE (37)
meer overeen met die van bakterien. Trouwens reeds 't feit, dat
het virus evenals enzymen zeer fijn verdeeld is, doet vermoeden
dat het in vele opzichten op gelijke wijze zal reageren op grond
van 't gemeenschappelik kolloidaal karakter, Bovendien meent
KERMORGANT (55) bij bof gevonden te hebben, dat dit veroorzaakt wordt door Spirochaeten, welke onder bepaalde omstandigheden tot n virus uiteenvallen, dat dan als n soort reproduktiemiddel beschouwd moet worden met *n grotere weerstand dan
het vegetatief organisme, hetzelfde wordt door sommigen ver-

ondersteld voor streptococcen, de tuberkelbacil en andere pathogene bakterien, o. a. RAMSINE (92),
Vol gens ARKWRIGHT (6) zouden de meeste dierlike virussoorten zich in hun resistentie weinig van pathogene bakterieen
onderscheiden. De bacteriophaag daarentegen gedraagt zich in
dit opzicht meer als tabaksmozaiek.
Hoezeer dus de resultaten in de laatste 15 jaar verkregen
de meerderheid der onderzoekers ervan overtuigd hebben, dat
men te doen heeft met levende organismen, is 't duidelik, dat
geen van de boven behandelde metoden meer dan de waarschijnlikheid hiervan naar voreii heeft gebracht. In 'tzelfde geval
verkeert men tegenover 't virus in de mediese wetenschappen en
de bacteriophaag.
Het feit, dat de meeste plantaardige virusziekten in de natuur
door insekten worden verspreid n doet 'n nieuwe metode aan de
hand om het wezen van 't virus te benaderen zij *t ook hier op
indirekte wijze. Wanneer zou blijken, dat virusziekten slechts
door zeer bepaalde insekten onder zekere voorwaarden verspreid
kunnen worden, valt *t moeilik aan te nemen, dat men met *n
enzymaties virus te doen heeft, daar 't overbrengen van 'n dergelike smetstof .waarschijnlik plaats zou hebben door verontreinigingen aan de monddelen van alle zuigende zowel als bijtende
insekten, Omgekeerd kan men niet beweren, dat bij n dusdanige
verspreiding (uitwendig-mechanies zoals RAND en PIERCE (93) dit
noemen) men zeker met *n enzyme of iets dergeliks te doen
heeft, aangezien ook organismen op deze wijze verspreid kunnen
worden, zoals Bacillus amylovorus BURRILL bij ,,pear-blight".
Slechts, indien het virus in de zeefvaten gelokaliseerd zou zijn,
is 't denkbaar, dat de verspreiding ook bij enzymaties karakter
van ft virus alleen door bepaalde en wel zuigende insekten kan
plaats hebben. De waarnemingen speciaal van de virusziekten
van 't mozaiektype wijzen niet op n dergelike lokalisatie, zo
bewezen ALLARD (4) en DOOLITTLE (37) voor tabaks- en komkommermozaiek de aanwezigheid van 't virus in de trichomen.
Op andere wijze zal 't vraagstuk langs entomologiese weg te
benaderen zijn, indien het virus in 't insekt n stadium doorloopt,
dat mikroskopies zichtbaar te maken is of zelfs als er duidelik
waarneembare histologiese veranderingen optreden, b.v. in de

speekselklieren, Deze mogelikheid is bij dit onderzoek niet in
studie genomen; zolang niet meer positieve gegevens bekend
waren over de rol, die de insekten bij de hier behandelde ziekten
spelen, leek dit voorbarig. Temeer waar over de anatomie van
bladluizen, welke hier in de eerste plaats in aanmerking komen,
nog zeer weinig bekend is.

LITERATUUR-OVERZICHT OVER DE VERSPREIDING VAN
PLANTAARDIGE VIRUSZIEKTEN DOOR INSEKTEN,
INLEIDING.

Om de juiste betekenis van de insekten als verspreiders van
virusziekten te leren kennen, dienen verschillende punten afzonderlik onderzocht te worden.
1. In de eerste plaats dient bepaald te worden, welke soorten
in staat zijn 'n bepaalde ziekte te verspreiden,
2. In aansluiting met 't eerste punt is de vraag of larven de
ziekte evenals 't volwassen insekt overbrengen vooral van betekenis bij de R'hynchoten, waar alle ontwikkelingstadia op
dezelfde planten voedsel zoeken.
3. De mogelikheid van 't bestaan van 'n incubatie van 't virus
in 't insekt, d. i, de tijd die er verlopen moet eer 't insekt na
'n korte tijd zuigen 'n gezonde plant kan infekteren.
4. De infektiekans per individu, daar in natuurlike omstandigheden als regel infektie door een of weinig insekten zal plaats
hebben, Geschiedt het overbrengen door toevallig aan de monddelen klevende voedsel- en virusresten, dan lijkt de kans op 'n
gelukte infektie belanrijk kleiner dan, indien 't virus in 't insekt
eerst 'n zekere ontwikkeling of groei heeft doorgemaakt. Dit wil
niet zeggen, dat in 't laatste geval de kans in zekerheid overgaat.
5- De levensduur van 't virus in 't insekt, nadat dit de
voedsterplant heeft verlaten, Dit is vooral van belang bij overwinterende insekten, maar ook als tijdelik voedsel gezocht wordt
op andere soorten, welke immuun zijn.
Moet 't virus in 't insekt n incubatie doorlopen, dan zal na
afloop daarvan het infekterend vermogen van 't insekt waarschijnlik enige tijd op dezelfde hoogte blijven om eerst op den
duur af te nemen. Gaat de ontwikkeling tijdens de incubatie
tevens met groei gepaard, dan is het zelfs denkbaar, dat n eenmaal besmet dier gedurende ft gehele leven virusdrager blijft.
Wordt 't virus daarentegen zuiver mechanics overgebracht, dan
zal 't insekt direkt na het verlaten van de zieke plant andere
kunnen besmetten, waarmee tegelijk 't infekterend vermogen

afneemt. Bovendien zal *t virus onder invloed van uitwendige
omstandigheden meer of minder snel afsterven,
6. Daar ook de oesophagus van 'n chitine-wand is voorzien,
heeft bij iedere vervelling tot ver in 't darmkanaal als 't ware
'n algehele reiniging plaats, Hierdoor wordt de kans, dat na zo'n
.vervelling 'n insekt virusdrager blijft uiterst gering, indien tenminste het virus mechanies wordt overgebracht. Prakties is dit
van belang bij de laatste vervelling van gevleugelde Rhynchoten
of bij verpopping en ontpopping van kevers, wanneer larve en
volwassen insekt op 't zelfde gewas leven.
7. Tenslotte is de mogelikheid van overgang van 't virus van
moederdier op jong van betekenis.
Van al deze punten heeft men tot nog toe alleen aan de eerstgenoemde vrij algemeen aandacht besteed, slechts bij „curly top"
van suikerbiet, „spinach blight" en „aster yellows" zijn ook verscheidene van de overige punten in onderzoek genomen, Deze
ziekten zullen dan ook in dit overzicht uitvoeriger besproken
worden.
Ten opzichte van de eerste vraag kan men de virusziekten in
enige groepen indelen:
1. Ziekten, die slechts door een insektesoort worden overgebracht.
2. Die, welke met meerdere soorten overgaan, maar niet met
elke willekeurige soort, terwijl met een of enkele van de
virusdragende insekten nog 'n specifieke verhouding kan
bestaan,
3. Die, welke ogenschijnlik overgebracht kunnen worden door
elk willekeurig dier, dat de betreffende plant beschadigt,
zonder dat een soort n biezondere plaats inneemt.
4. Die, waarvan ondanks verschillende pogingen tot nog toe
geen insekt als overbrenger is gevonden.
VIRUSZIEKTEN, WELKE SLECHTS DOOR EEN INSEKTESOORT
WORDEN OVERGEBRACHT.
Hieronder kunnen gerekend worden „curly top" van suikerbiet, overgebracht door de cicade Eutettix tenella BAKER bestudeerd door SHAW (105), BALL (12) e. a.; mozaiek of „gelestrepenziekte" van suikerriet en mais door de bladluis Aphis
maidis FITCH., BRANDES (22, 23, 24), WILBRINK (125) e. a.;
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,,streak disease" van mais en suikerriet door de cicade Balclutha
mbila NAUDE, STOREY (116, 117); „aster yellows" door de cicade
Cicadula sexnotata FALL,, KUNKEL (61); „leaf curl" van framboos
door de bladluis Aphis rubiphilla PATCH, RANKIN en HOCKEY
(94), FL. T. SMITH (107) en DICKSON (34) en mozaiek van framJDOOS door de bladluis Amphorophora rubi KALT., WILCOX en
SMITH (126).
Op te merken valt, dat deze specialisatie van *t virus ten
opzichte van 't insect niet hoeft samen te gaan met specialisatie
t. o. v. de plant, Niet slechts dat gele strepenziekte behalve op
suikerriet voorkomt op talrijke andere grassen uit verschillende
geslachten, zoals vooral door BRANDES en KLAPHAAK (26) is
aangetoond, maar „curly top" zowel als „aster yellow" is waargenomen op planten uit zeer verschillende famielies, BONQUET
en STAHL (17), CARSNER (27) en KUNKEL (61). Opvallend is
verder, dat in 'n drietal gevallen cicaden als enigste virusdragers
bekend zijn. Bij *n studie over de wijze van aanboren van de
aardappelplant door verschillende Rhynchoten neemt Kenneth M.
SMITH (108) waar, dat cicaden evenals wantsen slechts bij toeval
*t phloeem treffen. Al is 't niet zeker dat dit voor alle cicaden geldt,
toch is niet waarschijnlik dat 't al of niet bereiken van *t phloeem
'n belangrijke rol speelt, wat in *t biezonder opvalt bij suikerriet
en mais, waar mozaiek verspreid wordt door 'n bladluis, die
volgens BRANDES (25) vooral 't phloeem zoekt, terwijl ,,streak"
door 'n cicade wordt overgebracht.
Van de meeste dezer ziekten is slechts bekend, dat ze door
een bepaald insekt worden .overgebracht. In 't algemeen is *t
verband tussen virus, plant en insekt niet nader bestudeerd, hetgeen juist hier, waar n sterk sprekende, specifieke verhouding
schijnt te bestaan, zeer belangwekkend had kunnen zijn.
Gele strepenziekte

(mozaiek)

van het

suikerriet.

Deze ziekte wordt alleen door Aphis maidis verspreid, n
insekt, dat volgens WILBRINK (125) en verscheidene andere onderzoekers over *t algemeen weinig talrijk voorkomt op suikerriet
en dat, naar CHARDON en VEVE (29) waarnamen, alleen in
belangrijke mate hierop overgaat als de wilde grassen vernietigd
worden. Aphis sacchari ZEHNTNER daarentegen is zeer gewoon op
suikerriet; waardoor dit insekt hier van geen betekenis is, heeft
men niet nader onderzocht. Wei toont BRANDES (25) aan, dat
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A.maidis met de zuigsnuit tot op 't phloeem doordringt, maar hij
verzuimt na te gaan of in dit opzicht 'n onderseheid bestaat met
A.sacchari. In dit verband is nog opmerkelik, dat BRANDES bij
z'n studie over 't zuigen van A.maidis tot de opvatting komt,
dat 't virus waarschijnlik met 't speekselvocht in de plant wordt
gebracht of zoals hij zegt:
„In all these sections
the unusual amount of salivary secretion is clearly shown. It appears to the writer
that this secretion is unquestionably the medium by which
the infective principle of mosaic is carried into the plant."
en verder:
,,It has been found that a definite, measurable quantity
of virus is necessary. This would eliminate from consideration as an explanation the carrying into the plant of the
scanty amount of virulent material adhering to the minute
mouth parts."
Daar hoogst waarschijnlik bij alle Rhynchoten *t zuigkanaal
voor *t voedsel en 't afvoerkanaal van 't speeksel tot in de top
van de monddelen geheel afgescheiden van elkaar verlopen, zou
volgens de hierboven weergegeven opvatting het virus vanuit *t
darmkanaal door 't bloed in de speekselklieren moeten terecht
komen, eer infektie kan plaats hebben.
Hoewel men in de regel slechts infekties verkreeg met A.maidis,
liad KUNKEL (60) in Hawaii overgang waargenomen met de
cicade Peregrinus maidis ASHM. Het gelukte deze onderzoeker
echter niet in Amerika met 't zelfde insekt de daar aanwezige
mozaiekziekte over te brengen; hij konkludeert daaruit, dat de
mozaiek in Hawaii een andere moet zijn dan die in Amerika (en
in Indie) (62). Wellicht dat hetzelfde geldt voor het mozaiek door
CHARDON en VEVE (30) waargenomen, zij verkregen n.l. overgang
met fn Carolinia sp.
„Curly top" van suikerbiet.
Uitvoeriger is de betekenis bestudeerd van Eutettix tenella
BAKER voor ,,curly top" in suikerbiet. Deze ziekte, welke voornl.
in California schijnt voor te komen, is in z'n verspreiding geheel
bepaald door die van boven genoemde cicade. Reeds SHAW (105)
toonde aan, dat wel E.tenella maar niet thrips, bladluizen en
mijten de ziekte veroorzaken; daar hem bij dit onderzoek nog niet
bekend was, dat E.tenella slechts dan ,,curly top" te weeg brengt
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indien 't afkomstig is van 'n zieke plant, waren z'n proeven niet
afdoende. Eerst CARSNER en STAHL (28) toonden definitief, dat
alle insekten behalve E.tenella van geen betekenis zijn.
FAWCETT (41) vond echter in N.Argentinie 'n zwakkere vorm
van ,,curly top", welke overgebracht werd door de cicade
Aceratogallia sanguinolenta. E.tenella kwam daar ter plaatse niet
voor, wel meer naar 't Zuiden en zou daar weer samengaan met
de hevige N.Amerikaanse vorm van ,,curly top".
SMITH en BONQUET (110) namen waar, dat n cicade n a . ' n
korte tijd (ongeveer 3 uur) zuigen op n aangetaste plant niet
direkt de ziekte kan overbrengen, maar eerst na 24 uur, hetgeen
dus zou wijzen op 'n zekere ontwikkeling van 't virus in 't insekt.
Later nam SEVERIN (103) hetzelfde waar; hij vond, dat de duur
van deze incubatie afhankelik is van de temperatuur: bij
gemiddeld 37° C, slechts 4 uur, hetgeen doet denken aan 'n zeker
groeiproces van 't virus afhankelik van de temperatuur. STAHL en
CARSNER (112) vonden, d a t ' t virus niet van ft moederdier via *t ei
op de larve overgaat, heeft de larve echter eenmaal op *n zieke
plant gezogen, dan is 't dier dadelik virulent (afgezien van de
noodzakelike incubatie). Er worden geen proeven vermeld over
*t behoud van de smetstof tijdens *n verveling, slechts schrijven
dezelfde auteurs in fn latere publicatie (114), dat het bekend is,
dat nymfen tijdens de vervellmgen de virulentie niet verliezen.
*n Belangrijk punt in zake de verhouding tussen virus en insekt
is de tijdsduur, welke 't virus in 't insekt in leven kan blijven.
CARSNER (27) meent, dat cicaden meer dan 80 dagen virulent
kunhen blijven op onkruiden, waarvan bekend was, dat ze onvatbaar voor ,,curly top" en ook geen virusdragers zijn, terwijl
STAHL (113) voor Z.Idaho aanneemt, dat besmette, volwassen
dieren H virus gedurende de winter in stand houden. In Californie
met zachte winters heeft 't insekt in die periode nog 'n nieuwe
generatie, welke op onkruiden leeft, waarvan vele vatbaar zijn
voor „curly top". De cicade is hier overibrenger van 't virus van
en naar de bieten en houdt het in stand in de periode tussen 't
rooien der bieten en 't verschijnen van de vatbare onkruiden,
welke periode volgens CARSNER tot enkele maanden kan
bedragen. In Z.Idaho is er een generatie per jaar, de dieren overwinteren in verdovingstoestand. Ook SEVERIN (104) heeft hier
over geexperimenteerd door een, op n zieke plant opgegroeide
cicade na de laatste vervelling dageliks op n nieuwe, gezonde
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plant over te brengen. Hij komt tot 't besluit, dat praktics
genomen dergelike dieren hurt gehele leven virusdrager blijven, al
wordt nict iedere plant, waarop ze zuigen, gemfekteerd.
In 't algemeen schijnt de kans op gelukken van infekties zeer
groot; verschillende onderzoekers, o. a- SEVERIN (103, 104) Vermel den bij de hierboven besproken feiten gunstige uitkomsten
met een of enkele dieren, Eigenaardig is de waarneming van de
laatste, , dat *n virusdragend individu niet steeds virulent is:
perioden van gelukte infekties wisselen af, met perioden van
negatieve resultaten. Men zou geneigd zijn in 't dier in wisselende
produktie van infektiemateriaal te veronderstellen. Dergelike
waarnemingen doen CARSNER en STAHL (28). Deze laatsten
vonden ook, dat de hevigheid en de snelheid van 't verschijnen
van de eerste symptomen bij de biet onafhankelik is van 't aantal
cicaden en de tijdsduur van *t zuigen, dus niet bepaald wordt
door de hoeveelheid ingebracht virus.
„Aster

yellows".

Na enkele voorlopige mededelingen publiceerde KUNKEL (61)
in Desember 1926 *n uitvoerige en zeer nauwkeurige studie over
de rol, welke de cicade Cicadula sexnotata FALL, speelt bij de
verspreiding van „aster yellows' 1 in Amerika, Deze ziekte, die in
veel opzichten grote overeenkomst vertoont met „curly top",
wordt, zover tot nog toe gebleken is, alleen door bovengenoemde
cicade overgebracht. Het meest opmerkelike feit is hierbij wel,
dat het virus in *t insekt gedurende bijna 14 dagen 'n incubatie
moet doormaken, eer de dieren gezonde planten. kunnen infekteren. Zeer terecht merkt KUNKEL op, dat het moeilik valt *t virus
hier 'n chemies karakter toe te kennen; hij wijst er op, dat deze
incubatie overeenkomt met die van enkele parasietiese protozoen
in overbrengende insekten, zoals Plasmodium vivax, 'n malaria
parasiet, in steekmuggen, Anopheles-sp, en Trypanosoma rhodesiense in de tsetsevlieg, Glossina-sp,
Bij voorlopige anatomiese onderzoekingen van virusdragende
cicaden heeft hij echter geen afwijkingen kunnen waarnemen,
Overigens gaat evenals bij ,,curly topM het virus bij vervelling
niet verloren, gaat het niet met 't ei over, blijft 'n eenmaal gei'nfekteerd insekt in de regel levenslang virusdrager en kan vrijwel
ieder individu, dat enige tijd (ongeveer 1 dag) op *n zieke plant
heeft gezogen, na afloop van de incubatie met grote zekerheid *n

14
reeks van gezonde planten besmetten, Ook hier verliest 't dier
door zuigen op immune plantesoorten niet het infekterend vermogen,
VIRUSZIEKTEN, WELKE DOOR MEERDERE INSEKTESOORTEN
WORDEN VERSPREID, MAAR NIET DOOR ELKE
WILLEKEURIGE SOORT.
Van deze ziekten is alleen ,,spinach blight" uitvoerig bestudeerd door McCLINTOCK en SMITH (64), Van de onderzochte
insekten gaven de bladluizen Rhopalosiphum (Myzus) persicae
SULZ,, Macrosiphum solanifolii ASHM, en Aphis rumicis L, en de
wants Lygus pratensis L. positieve uitkomsten; infekties met de
wantsen Nezara hilaris SAY, Euchistus servus SAY, de aardvlo
Diabrotica 12punctata OLIVIER en verder met Thrips tabaci
LINDEMAN, Smynthurus hortensis FITCH en S, quadrimaculatus
RYDER mislukten. Echter zijn naar H schijnt met alle laatst
genoemde insekten slechts weinig proeven genomen, zodat wellicht bij uitgebreider onderzoek het resultaat anders zal uitvallen,
al wijzen de proeven met de bladluizen en Lygus pratensis er
wel op, dat, indien mogelik, infekties gemakkelik gelukken.
Alleen R.persicae en Af.solanifolii zijn uitvoeriger bestudeerd
t.o.v, derol, die zij bij de verspreiding spelen; het bleek, datbeide
soorten zich geheel gelijk gedragen. Het bestaan van 'n incubatieperiode van H virus in 't insekt is niet onderzocht; wel bleek,
dat virusdragende dieren reeds bij 5 minuten zuigen planten
kunnen infekteren en dat luizen, afkomstig van gezonde planten,
na 10 minuten zuigen op zieke 't virus kunnen overbrengen, zodat
hiervan blijkbaar zeer kleine hoeveelheden nodig zijn.
Verder bleek, dat 'n eenmaal geinfekteerde luis grote kans
heeft virusdrager te blijven; ook zou *t virus van 't moederdier
op de jongen overgaan, zonder dat de dieren op spinazie lev en en
dit zelfs enige genera ties achter elkaar, Dit schijnt een van de
manieren te zijn, waarop H virus gedurende de zomer — wanneer
geen spinazie gekweekt wordt in de hier bedoelde streken — in
leven blijfi Alle ontwikkelingstadia kunnen de ziekte overbrengen, bovendien gaat met n vervelling de besmettingsmogelikheid
niet verloren. Uit al deze feiten blijkt, dat ook hier 't virus in
sterke mate aan de insekten is aangepast. De kans op 'n gelukte
infektie met een of weinig luizen is dan ook groot, terwijl een
luis meerdere gezonde planten* achtereenvolgens kan besmetten.
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In hoeverre tabaksmozaiek tot deze groep gerekend dient te
worden, is niet recht duidelik. Geen enkele tot nog toe bestudeerde ziekte van dit type is zo gemakkelik van plant op plant
over te brengen; de veronderstelling ligt dan ook voor de hand,
dat ieder insekt, hetwelk op een of andere wijze de tabaksplant
als voedselbron gebruikt, mozaiek mechanies kan overbrengen.
Toch meent ALLARD (4) aangetoond te hebben, dat van de bladluizen wel Myzus persicae SULZ. en Macrosiphum tabaci PERG.
mozaiek overbrengen, daarentegen niet Macrosiphum lactucae
KALT, hoewel deze luis zich zeer goed op tabak kan voeden en
vermeerderen. Jammer genoeg zijn insekten met bijtende monddelen niet op hun infekterend vermogen onderzocht.
VIRUSZIEKTEN, WELKE OVERGEBRACHT KUNNEN WORDEN
DOOR ELK WILLEKEURIG INSEKT, DAT ZICH OP
DE WAARDPLANT VOEDT.
Tot deze groep behoort waarschijnlik komkommermozaiek.
in Amerika uitvoerig bestudeerd door DOOLITTLE (37) en WALKER (38), waarbij echter de entomologiese kant van *t onderzoek
weinig op de voorgrond is getreden, DOOLITTLE %vond, dat zowel
de bladluis Aphis gossipii GLOVER als de aardvlooien Diahrotica
vittata FABR, en D. duodecimpunctata OLIV, ziekteverspreiders
zijn. Met andere insekten lukte deovergang weliswaar niet, maar,
daarmee zijn slechts enkele proeven genomen.
Over de verdere verhouding tussen virus en insekt zijn weinig
waarnemingen gedaan, slechts bleek A.gossipii 't mozaiek veel
gemakkeliker over te brengen dan de kevers. Echter zouden deze
laatste belangrijker zijn door hun groter aantal en vroeger optreden; mozaiek zou n.l. reeds voor het verschijnen van bladluizen
aanwezig zijn. Reeds voor 1920 was het uit enkele proeven aan
DOOLITTLE gebleken, dat D. vittata 3 weken na *t vreten op
mozaiekzieke komkommer niet meer in staat is infektie teweeg
te brengen (37, biz. 45); door uitgebreidere proeven heeft hij in
samenwerking met WALKER (38) aangetoond, dat 't virus hoogst
waarschijnlik niet in dit insekt zal kunnen overwinteren.
De grotere zekerheid waarmee bladluizen de ziekte overbrengen, wordt door DOOLITTLE verklaard uit 't feit, dat bladluizen met hun zuigsnuit tot op 't phloeem doordringen. Dit wordt
echter niet waarschijnliker gemaakt door andere proeven van hem,
waarbij bleek, dat slechts geringe beschadiging van de bladharen
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met n virusdragend voorwerp in staat is *n plant te besmetten.
't Lijkt dan ook niet uitgesloten, dat bij nadere bestudering van
dit en andere gevallen, waarin meerdere insekten *n virusziekte
overbrengen, blijken zal, dat de door mij onderscheide tweede
en derde groep van virusziekten verenigd dienen te worden tot
een grote groep, waarvan 't kenmerkende is, dat vrijwel alle
insekten met meer of minder grote zekerheid de ziekte mechanies
kunnen over brengen, terwijl er bovendien een of enkele zijn
(zo ver de wadrnemingen gaan bijna steeds bladluizen), waaraan
't virus zich in sterkere mate heeft aangepast, zodat er 'n nauwere
biologiese verbouding is ontstaan.
Er zijn nog *n aantal virusziekten, waarvan alleen bekend is,
dat ze door een of ander insekt worden overgebracht en wel in
de regel door bladluizen. In deze gevallen is dus niet alleen de
mogelikheid van *n specifieke verbouding tussen virus en insekt
buiten beschouwing gelaten, maar heeft men ook niet onderzocht
of meerdere insekten als verspreiders in aanmerking kwamen.
De voornaamste van deze ziekten zijn:
Mozaiek van •suikerbiet overgebracht door Myzus persicae
volgens ROBBINS (95), door Aphis fabae volgens BONIG (18)
Mozaiek van mosterd, knolraap en andere cruciferen door M.persicae, SCHULTZ (97);
mozaiek van sla eveneens door M.persicae, JAGGER (54);
aardbeien ,,yellows n door Myzus fragaefolii, PLAKIDAS (85);
klavermozaiek door Macrosiphum pisi, DICKSON (35);
bonemozaiek door Macrosiphum solanitolii, NELSON (73);
,,cowpea"mozaiek door ,,bean leafbeetle", C. E. SMITH (106);
ertemozaiek door Macrosiphum pisit DOOLITTLE en JONES (39);
,,rosette disease" van aardnoten door Aphis
leguminosae,
STOREY en BOTTOMLEY (115);
mozaiek van tomaat door de aardvlo Epithrix
cucumeris,
DICKSON (36) en door Pseudococcus ciiri volgens OLITSKY (75),
welke met 'tzelfde insekt ook tabaksmozaiek overbracht;
„stunt disease" (mozaiek) van rijst door de cicade Nephotettix
apicalis volgens TAKAMI (118);
„bunchy top" van bananen door de bladluis Pentalonia nigronervosa, GODDARD (44);
„bunchy top" van „Manilla hemp" (Musa textilis) eveneens
door P. nigronervosa, OGFEMIA (74),
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VIRUSZIEKTEN, DIE MEN NIET DOOR INSEKTEN HEEFT
KUNNEN OVERBRENGEN,
Hiertoe behoren o, a.: ,,little peach", „peach yellows" en
,,rosette disease" bestudeerd door BLAKE en m,w. (15) en
McCLINTOCK (65), „Sandal spike" door COLEMAN (32) en „rosette
disease" of mozaiek van rogge en tarwe, McKINNEY (67).
Wellicht ook, de phloeemnecrose van koffie, STAHEL (111),
,.reversion" van zwarte bes, MASSEE (63), serehziekte van *t
suikerriet, quercina (infectious graft) van Datura, BLAKESLEE(16),
Ten opzichte van de ,,rosette disease" van granen dient
nog opgemerkt te worden, dat deze ziekte wel door de grond
overgaat en ook in de grond overblijft. Het is echter niet bekend
of daarbij de bodemfauna 'n rol speelt.
Tot deze groep dienen ook gereke'nd te worden de infektieuse
chlorosen bestudeerd door BAUR (13), zoals het besmettelik bont
van Abutilon, Ligustrum, Laburnum e. a.
Enkele Amerikaanse onderzoekers zien overeenkomst tussen
virusziekten en sommige typiese beschadigingen door zuigende
insekten veroorzaakt, zoals stigmonose van violieren bestudeerd
door WOODS (127), „hopperburn" op aardappel veroorzaakt door
de cicade Empoasca mali, KOTILA (57) e. a-, en een dergelike
beschadiging door dezelfde cicade aan appelbladeren, GRA'NOVSKY (49).
Deze „ziekten" zijn echter in hun ontstaan niet beperkt tot
insekten, welke reeds eerder op fn beschadigd blad gezogen
hebben, maar worden, zover de gegevens strekken, te weeg
gebracht door ieder insekt van de betreffende soort, ongeacht
de herkomst. De beschadiging is danook steeds plaatselik, verbreidt zich niet vanuit 't blad, waarop gezogen is, terwijl het
ontstaan niet beperkt schijnt te zijn tot nog onvolgroeide plantedelen. Men zou deze reakties van de plant op het zuigen van
insekten eerder kunnen vergelijken met de verhoudingen, welke
bestaan bij de galvorming,
SAMENVATT1NG,
Uit de tot nog toe door verschillende onderzoekers gevonden
feiten dient, wat de praktiese kant betreft, allereerst de konklusie
getrokken te worden, dat men voor iedere ziekte van *t virustype
2
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weer opnieuw de verhoudingen moet bestuderen, niet slechts bij
ziekten van verschillende gewassen, maar ook bij mcerdere ziekten
van een gewas, zoals o, a. blijkt bij <,curly top" en mozaiek van
suikerbiet, mozaiek en streak van suikerriet en mais. Het is
danook 'n principiele fout om zooals K. M, SMITH (108) doet bij
de opzet van zfn onderzoekingen omtrent de betekenis van verschillende zuigende insekten voor de virusziekten van de aardappel, uit te gaan van de veronderstelling, dat deze ziekten wel
mechanies verspreid zullen worden.
Wat de teoretiese zijde van *t vraagstuk aangaat, springt het
meest naar.voren het feit, dat in de onderscheiden gevallen 't
virus zeer verschillend aan het insekt is aangepast Daarnaast
valt op te merken, dat in de best bestudeerde gevallen die aanpassing zich schijnt te beperken tot een of weinig insekten. Daardoor wordt wel haast onweerstaanbaar de konklusie opgedrongen,
dat de verschillende virussoorten levende organismen moeten
zijn, die in ieder afzonderlik geval op fn zeer eigen wijze aan
plant en insekt zijn aangepast.

OVERZICHT VAN TGEEN BEKEND IS OVER DE
VERHOUDING VAN INSEKTEN TOT DE
VERSPREIDING VAN VIRUSZIEKTEN
BIJ DE AARDAPPEL.
Eerst betrekkelik lang nadat men de virusziekten van de aardappel, in 't biezonder bladrol, in studie had genomen en men
met verschillende andere teorieen de verspreiding niet afdoende
had kunnen verklaren (zie hierover o. a. dissertatie OORTWIJN
BOTJES (77)), hebben SCHULTZ e. m. (98) voor mozaiek en
OORTWIJN BOTJES voor bladrol de verspreiding door bladluizen
aangetoond. In Amerika gelukte dit met Myzus persicae en
Macrosiphum solanifolii, in ons land met M.persicae. (Tegelijker
tijd slaagden ook mozaiekinfekties met M.persicae uitgevoerd
door QUANJER, zie diss. OORTWIJN BOTJES (77, biz. 68 en 69,)
In n aantal volgende publicaties hebben SCHULTZ en FOLSOM
voor de door hen beschreven virusziekten verspreiding door bladluizen aangetoond (99, 100, 101, 102). Proeven met de Coloradokever, Leptinotarsa decimlineata, en met de komkommeraardvlo,
Epithrix cucumeris, mislukten. In de laatste publikatie meenden
ze *n geval van ongekontroleerd optreden van mozaiek te moeten
toeschrij'ven aan de aanwezigheid van thrips, maar in dit geval
was ook de motluis Asterochiton vaporariorum aanwezig. Wei
wijzen ze er op, dat ook WHETZEL (123) meent, dat thrips
mozaiek van Eucharis-lelies kan verspreiden, maar deze heeft
daar even weinig bewijzen voor als zij zelf. In hetzelfde artikel
tonen SCHULTZ en FOLSOM aan, dat Aphis abbreviate PATCH
tenminste mozaiek kan overbrengen. OORTWIJN BOTJES verkreeg
bij z'n proeven met wantsen wel bladrol, maar de uitkomsten
waren niet betrouwbaar, doordat ook luizen aanwezig geweest
waren.
In 1922 toonde ATANASOFF (7) aan, dat streak (stippel streep)
door bladluizen (M.persicae) wordt overgebracht. Dit lukte hem
voorlopig alleen door luizen van spruiten van zieke knollen op
die van gezonde over te brengen; bij oudere planten slaagde hij
daarin niet. MURPHY (70) bracht op dezelfde manier bladrol over.

