INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
TE WAGENINGEN.
VERSLAG OVER ONDERZOEKINGEN, GEDAAN IN- EN OVER
INLICHTINGEN, GEGEVEN VANWEGE BOVENGENOEMD
INSTITUUT IN HET JAAR 1911.

Aan
Zijne Excellentie den Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel
te
's- Gravenhage.
Ter voldoening aan art. 3 van het Reglement op
't Instituut voor Phytopathologie heb ik de eer Uwe
Excellentie het volgende verslag aan te bieden over hetgeen in het jaar 1911 is verricht.
Met ingang van 1 Juli werd de heer N. v. Foeteren,
tot dusver als adspirant-Rijkstuinbouwleeraar bij het Instituut gedetacheerd, aan deze inrichting benoemd tot
hoofdassistent.
In het steeds meer nijpend gebrek aan personeel werd
in den loop van het verslagjaar tegemoet gekomen door
de benoeming van de heeren J. Groenewege en D.
Bloemsma tot tijdelijk adsistent, en wel met ingang van
15 Augustus. De eerste vroeg en verkreeg echter wegens
vertrek naar Indië reeds met ingang van 15 November eervol
ontslag, terwijl de tweede weldra besloot zich aan de studie
van den tuinbouw te wijden, en daarom tegen het einde
des jaars eervol ontslag verzocht, wat hem in den aanvang
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van 1912 werd verleend. Ook de heer P. v. d. Goot,
sedert 1908 adsistent, werd op zijn verzoek wegens op
handen zijnd vertrek naar Indië met ingang van 1 December
ontslagen, zoodat het gebrek aan personeel aan het einde
van 1911 zelfs nog grooter was geworden dan in de
eerste helft van het jaar.
Op 15 November begon de heer T. A. C. Schoevers
zijne werkzaamheden als volontair, terwijl ten behoeve van
de zich steeds uitbreidende administratieve werkzaamheden
van den Phytopathologischen dienst met ingang van 1
Augustus de heer N. J. W. Eichholz tot tijdelijk boekhouder werd benoemd. Mej. G. Oostergo, reeds sedert
October 1910 zonder aanstelling als schrijfster werkzaam,
werd met ingang van 1 Mei voor een jaar als zoodanig
aangesteld.
In het gebrek aan ruimte in het Hoofdgebouw werd
voorzien door het huren met ingang van 1 October van
een perceel in de nabijheid, dat echter tengevolge van
zeer noodige vertimmeringen in het verslagjaar nog niet
in gebruik kon worden genomen.
Het onderwijs in Phytopathologie aan de Rijks Hoogere
Land,- Tuin- en Bosçhbouwschool werd wederom gegeven,
voor zoover het de afdeelingen Nederlandsche Landbouw,
Nederl. en Koloniale Boschbouw en Tuinbouw betreft,
door den Directeur van het Instituut voor Phytopathologie,
en voor zoover het de afdeeling Koloniale Landbouw
aangaat, door den hoofdadsistent Dr. Quanjer. De praktische opleiding der tijdelijke adsistenten Groenewege en
Bloemsma nam veel tijd in beslag, die door het boven
reeds medegedeelde spoedige vertrek dier heeren, voor
het Instituut zoo goed als geen nut heeft opgeleverd.
De correspondentie breidde zich wederom niet onbelangrijk uit ; het aantal ingekomen brieven steeg namelijk
van 3360 tot 4241, dat der uitgegane brieven van 4506
tot 4900.
Het aantal tot onderzoek ingekomen zendingen van zieke
of beschadigde plantendeelen daarentegen verminderde iets,
waarschijnlijk tengevolge van den voor de ontwikkeling
van schadelijke zwammen zeer ongunstigen zomer van
1911; het daalde van 813 tot 799.
Deze 799 inzendingen laten zich als volgt verdeelen :
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Inzendingen betreffende monstruositeiten . . . .
7
,,
,,
beschadigingen van anorganischen aard . . . . 38
,,
„
beschadigingen door dieren 335
,,
,,
beschadigingen door plantaardige parasieten . . - 1 7 7
,,
ii • beschadigingen of ziekten,
waarvan de oorzaak onbekend bleef. . . . . . 1 9 2
,,
,,
beschadigingen aan meubels, proviand enz., (dus
niet op phytopathologisch
gebied)
. 40
,,
in voor onderzoek ongeschikten toestand aangekomen
10
799
Uit deze cijfers blijkt de juistheid van de opmerking
omtrent het minder voorkomen van ziekten, door zwammen
veroorzaakt, in den afgeloopen drogen zomer, daar het
aantal dezer inzendingen terugliep van 250 in 1910 op
177 in 1911; terwijl daarentegen het aantal inzendingen
betreffende schadelijke dieren, in 1910 beloopend 270, in
1911 steeg tot 335.
De verdeeling van de inzendingen naar de verschillende
groepen van gewassen is als volgt:
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38 335 177 1 9 2 742
Hierbij gevoegd 7 monstruositeiten, 40 inzendingen niet
van phytopathologisch belang en 10, die ongeschikt waren
voor onderzoek, geeft het totaal van 799.
Naar. de provinciën ingedeeld, kan de volgende staat
worden gegeven:
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Hierbij komen weer de 7 monstruositeiten en de 10
inzendingen, ongeschikt voor onderzoek. — Als laatste staatje
geef ik hieronder nog de verdeeling der verschillende inzendingen over de onderscheiden maanden van het jaar:
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Alvorens over te gaan tot een nadere bespreking van
wat het onderzoek dier inzendingen opleverde, zij 'tmij
vergund, hier op beknopte wijze nog eenige onderwerpen
te vermelden, naar welke een meer uitvoerig onderzoek
werd ingesteld. Voortgezet werden de reeds sedert vele
jaren in gang zijnde onderzoekingen omtrent de oorzaak,
waarom — ook bij de meest gunstige kultuurvoorwaarden
— de vaak herhaalde teelt van hetzelfde gewas op den
zelfden bodem dezen voor dat gewas ongeschikt schijnt te
maken. Proeven indeze richting werden sinds 1906 genomen
met rogge,' haver, klaver, wortelen, uien, vlas. Positieve
resultaten werden nog niet verkregen, ja tot dusver
bleek van hetoptreden van zoogenaamde „bodemmoeheid"
nog niets.
Onderzoekingen werden ingesteld naar de omstandig-
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heden, van welke het optreden van moederkoren in d e
rogge afhankelijk is.
Voortgezet werden de onderzoekingen omtrent de schurftziekte der aardappelen, omtrent hare oorzaak en omtrent
hare al- of niet-besmettelijkheid, alsmede omtrent de omstandigheden, waarvan haar optreden afhankelijk is.
Proeven in 't klein werden genomen ter bestrijding van
den in de jaren 1910 en 1911 zooveel voorkomenden
stuifbrand van tarwe en gerst door toepassing van heet
water. Deze proeven, in den voorjaarszaaitijd genomen,,
bleken in den zomer goede resultaten te hebben gegeven,
en werden in den zaaitijd der wintergranen op grooter
schaal herhaald.
Proeven betreffende de bestrijding der bladrolziekte van
de aardappelplanten, in 't bijzonder der soort Paul Krüger,
werden, in samenwerking met den Veenkolonialen Boerenbond, op het centraal Veenkoloniaal proefveld te Sappemeer
en op eene ontginning der Heidemaatschappij te Bergentheim genomen. Voorloopig leidden deze proeven nog
niet tot een duidelijk resultaat.
Proeven, in 't klein genomen met door een fabrikant
geleverde rupsenlijmmengsels, werden beëindigd en met de
lijmsoort van het monster, dat zich gedurende den winter
van 1910 of 1911 het best gehouden had, werd met
medewerking van een fruitteler een proef in 't groot ingezet, over den uitslag van welke proef nader bericht
zal worden *).
Een wedstrijd met sproeimachines voor paardekracht te
Putten (Z. H.) gehouden, werd door Dr. Quanjer bijgewoond.
Een onderzoek naar het voorkomen van kersenziekten
in Limburg en Oostelijk Noord-Brabant en naar het voorkomen van eene ziekte van knolselderij in Limburg werd
op verzoek van den Rijkstuinbouwieeraar in het genoemde
distrikt begonnen, zonder dat evenwel vooralsnog wegens
gebrek aan tijd tot uitvoerige laboratoriumstudie kon
worden overgegaan.
Proeven met carbolineumemulsie's ter bestrijding van
dierlijke parasieten werden zoowel op blad verliezende als
1) Thans kan ik verwijzen naar „Tijdschrift oyer Plantenziekten".
1912, afl. 4, blz. 77.
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op altijd groene boomen en heesters en op coniferen met
zeer veel succès genomen. De verkregen resultaten stelden
ons in staat, dit middel op uitgebreide schaal in den
winter van 1911—1912 te doen toepassen.
Een onderzoek naar een bestrijdingsmiddel tegen bladluizen, geschikt voor de groote praktijk, werd nog niet
afgesloten, maar er bestaat gegronde hoop, dat wij er
in 1912 in zullen slagen, een zoodanig middel, dat gemakkelijke toepassing aan goedkoopheid en afdoendheid
paart, te kunnen aan de hand doen.
Een voorloopig onderzoek naar de gevoeligheid voor
blauwzuurdamp van verschillende gewassen werd, in verband met eene in voorbereiding zijnde wettelijke regeling
van het gebruik van dit in handen van onbevoegden zoo
gevaarlijke bestrijdingsmiddel, verricht.
Nog werd begonnen met een onderzoek naar de identiteit
der Pestalozzia ziekte van coniferen en van Rhododendrons,
zoomede naar de omstandigheden, waaronder infecties plaats
vinden en naar de verspreidingswijze dezer zwammen. —
Door de heeren Dr. Quanjer, van Poeteren en den
ondergeteekende werden op verschillende plaatsen voor
practici voordrachten gehouden op phytopathologisch gebied, terwijl door eerstgenoemde eene brochure werd geschreven over het besproeien der aardappelen met Bordeauxsche pap, welke brochure door de Directie van den
Landbouw werd uitgegeven.
Verder publiceerde in het,,Tijdschrift over Plantenziekten"
deel XVII, 1911 Dr. Quanjer een artikel „Over den invloed van het sproeien der aardappelplant met Bordeauxsche
pap op de ziekte der knollen", de Heer van Poeteren eenige
onderzoekingen over ,,door knolvoet aangetaste planten"
en ondergeteekende artikelen over „Corvusine", ,,de tuineekhorenmuis", ,,de boschmuis", ,,de rosse veldmuis", alsook
over eene beschadiging aan syringeknoppen ten gevolge
van abnormale weersgesteldheid.
• Thans zal ik overgaan tot een korte bespreking van
diegene van de plantenziekten en schadelijke dieren, welke
dit jaar door ons onderzocht werden, die om een of andere
reden afzonderlijk vermeld dienen te worden ; zeer algemeene telken jare voorkomende gevallen worden daarbij
niet besproken.
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ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN, VEROORZAAKT
DOOR INVLOEDEN VAN ANORGANISCHEN AARD.
Vorstbeschadiging.
Op verscheiden plaatsen in 't land
kwam beschadiging door nachtvorsten voor, en wel aan
de meest verschillende gewassen, zooals Pinus maritima,
waarvan de naalden geleden hadden en Acer japonica, die
vorstspleten vertoonde, aan rogge, die juist eenige dagen
vóór de vorst met chilisalpeter bemest was, aan appel- en
perebladeren en aan gouden regen.
Schorsbrand, veroorzaakt door plotselinge nachtelijke afkoeling na een zeer warmen dag, werd door ons in het
afgeloopen voorjaar waargenomen aan appeltakjes, die ons
werden toegezonden uit Goes, uit Lottum, uit Dieden
(N. Br.) en Rockanje. De ingezonken, bruine vlekken, die
zoo typisch zijn voor deze beschadiging, zijn dikwijls de
ingangspoorten voor de zwam Nectria ditissima, en vormen
zoo 't begin van kankerplekken. (Over schorsbrand zie
o.a. Ritzema Bos, ,,Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", I. bl. 163).
Mishikte Syringeknoppen.
In den winter en het zeer
vroege voorjaar 1911 vertoonden bij onderscheiden
kweekers de knoppen van syringen, met name die van
de variëteit „Marie Legraye", verschillende abnormale verschijnselen, welke ze voor het forceeren geheel ongeschikt
maakten. Een aantal van die twijgjes met abnormaal ontwikkelde knoppen is op bijgaande Plaat X afgebeeld, zooals
ze zich vertoonden in het begin van Februari j.l.
De knoppen der syringen waren ten gevolge van den
uiterst slappen winter 1910—1911 veel te vroeg begonnen
te werken. Sommige knoppen waren begin Februari reeds
uitgeloopen tot scheuten van 3 à 4 c.M. lengte. Dit is
het geval met de twee eindknoppen van het takje, dat
op de plaat het meest naar links is voorgesteld, en met'
één der knoppen van het daarop volgende takje. De
knopschubben aan de zich aldus te vroeg ontwikkeld
hebbende scheuten echter waren (zie de figuren) niet tot
normale bladeren uitgegroeid, maar hadden meer of min,
soms geheel, den schubvorm behouden; ook had zich
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alleen het onderste stuk van het asgedeelte van den
knop gestrekt, terwijl het bovenste gedeelte daarvan nog
den knopvorm vertoonde. Deze knop, die dan boven op
het te vroeg ontwikkelde scheutje zat, was uit den aard
der zaak betrekkelijk klein; want van den knop, die oorspronkelijk dik was, was het onderste (buitenste) gedeelte
afgegaan, om zich tot het zooeven vermelde beschubde
scheutje te ontwikkelen, zoodat alleen het bovenste (binnenste)
gedeelte ervan overgebleven was. Soms had zich in dat
overgeschoten gedeelte van den knop reeds duidelijk de
aanleg van den bloemtros gevormd; maar soms was die
knop zelf doodgegaan en had zich vlak daaronder op het
te vroeg gevormde scheutje, een tweetal nieuwe knoppen
gevormd.
Andere knoppen waren niet zóó vroeg begonnen, zich
te ontwikkelen, maar toch veel te vroeg. Zij waren reeds
in 't begin van Februari sterk gezwollen, zonder evenwel
tot scheuten te zijn uitgegroeid ; 'en reeds toen werd ook
bij deze knoppen de bloemtros duidelijk zichtbaar. Deze
knoppen, welke overigens voor 't meerendeel vrij gezond
uitzagen, vertoonden aan de buitenste schubben bruine,
doode gedeelten, welke soms alleen den top der schubben
innamen, soms zich verder naar beneden toe uitstrekten.
Eenige knoppen echter waren geheel bruin en dood.
Syringeknoppen, geheel bruin of met bruine plekken, ziet
men in de drie rechtsche figuren van bijgaande plaat
afgebeeld.
Terwijl de syringen van de variëteit „Marie Legraye"
de bovenvermelde abnormaliteiten' vertoonden, waren bij
„Charles X " en bij vele andere verscheidenheden van
syringen in Februari alle knoppen geheel normaal, nog
niet gezwollen, en de buitenste schubben vertoonden eene
gezond bruine, glimmende kleur.
Marie Legraye ontwikkelt zich vroeger dan Charles X
en dan de meeste andere syringevariëteiten. En zoo zijn
dan van eerstvermelde, reeds onder gewone omstandigheden vroeg zich ontwikkelende soort de knoppen bij het
aanhoudend betrekkelijk abnormaal warme weer, reeds in
den winter of waarschijnlijk reeds in het najaar, begonnen
te werken en in meerdere of mindere mate uit te loopen ;
maar het ligt voor de hand dat zij in het daarvoor vol-
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strekt niet aangewezen jaargetijde zich eenigszins abnormaal
ontwikkelden, terwijl in de tweede helft van Januari de
zich reeds ontwikkelende knoppen ofde daaruit ontstaande
twijgjes door nachtvorsten in meerdere of mindere mate
beschadigd of zelfs gedood werden.
PJtyllocactuspianten
met donkere, ingezonken vlekken
werden ons uit Leeuwarden toegezonden. Een parasiet werd
daarin niet aangetroffen ; zoodat naar een andere oorzaak
van het verschijnsel werd gezocht. Een eenigszins analoog
ziektebeeld wordt door Sorauer („Handbuch der Pflanzenkrankheiten", I bldz. 454) beschreven onder den naam
van ,,het glazig worden bij cactussen". Hij meent het
verschijnsel te moeten toeschrijven aan een te groote
vochtigheid der atmospheer ; hierdoor worden bepaalde celgroepen in de plant tot een sterken groei in de lengte
geprikkeld, welke celgroepen later weer te gronde gaan.
Naar gelang van den omvang, dien dit proces neemt, zou dan
als gevolg hiervan later een oppervlakkige kurkvorming
optreden of wel het weefsel op sommige plaatsen meer of
minder diep inzinken. Daar wij de beschadigde Phyllocactusplanten eerst ontvingen na het afsterven van bepaalde
celgroepen, was het ons niet mogelijk, met zekerheid te
zeggen of wij met het door Sorauer bedoelde verschijnsel
te doen hadden.
Perchloraatvergiftiging
constateerden wij aan roggeplantjes uit Oude-Pekela en aan tarwe uit Kloosterburen,'
beide gevallen dus weer in de provincie Groningen, waardoor de opmerking, dat de aard der grondsoorten misschien
hierbij een rol speelt, in 't vorig verslag gemaakt, (zie
„Mededeelingen", blz. 157, 1912, deel V,)weder herhaald
kan worden.
Beschadiging door Bordeauxsche pap kwam ook in
1911 weer enkele malen voor bij appel- en pereboomen, waarbij de droge hitte een rol gespeeld zalhebben, indien althans
geen fouten bij bereiding en toepassing der pap zijn gemaakt. Dit laatste was b.v. het geval bij aardappelen te
's Heer-Arendskerke, waarvan het loof na besproeiing met
Bourgondische pap vele doode, bruine plekken vertoonde;
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bij nader onderzoek bleek, dat men niet minder dan 6
K.G. van 't pappoeder op i c o L. water had gebruikt!
Slechts de halve hoeveelheid wordt gewoonlijk voorgeschreven, zoodat 't geen verwondering behoeft te wekken,
dat een zoo sterke pap beschadigingen te weeg bracht.
Rookbeschadiging
kwam te Broekerhaven voor aan de
takken van diverse boomen, n.l. appel, peer, pruim, wilg
en bes. De rook was afkomstig van een paar stoomgemalen, die N. O. van den boomgaard stonden; de schade
was dan ook bemerkt, nadat een der gemalen bij N. O.
wind gewerkt had. Daar dus deze twee omstandigheden
tezamen moeten werken, is de kans op beschadiging, waar
trouwens niets tegen te doen is, niet zoo heel groot.
Schadelijke
werking van „Vaporite", een van uit Enland geïmporteerd produkt, waarmee men, naar werd aan
gekondigd, bij de bestrijding van in den grond levende
insekten -en larven, als ritnaalden, engerlingen e.d. veel
succès zou hebben, werd geconstateerd op onder glas
geteelde sla en bloemkool in 't Westland en op postelein
te Wageningen. Het zaad kwam slecht op en de groei
was onvoldoende. Volgens een onderzoek, aan het Rijkslandproefstation te Maastricht verricht, is de samenstelling
van deze stof als volgt:
64 0/0 sodaresten
6 o/„ calcium- en natrium thiosulfaat, natriumcarbonaat,
kreosolaten en kleurstof
0.5 0/0 hars
0.5 0/0 vocht
6 0/0 benzolen
23 0/0 ruwe naphtaline.
De sodaresten zijn nagenoeg onoplosbaar in water, doch
de schadelijke werking op de planten is waarschijnlijk het
gevolg van de afsplitsing van zwavelwaterstof, welk gas
volgens den Directeur van het Rijks Landbouwproefstation
te Maastricht bij de omzetting in den grond wordt gevormd. — Te Zundert werden, volgens onze opgave, proeven
ter bestrijding van engerlingen met „vaporité" genomen,
maar gunstige resultaten bleven uit ; terwijl in het verslag
van den Rijkslandbouwleeraar C. A. Brinkman over 1910

no
van eenige schade aan de gewassen wordt melding gemaakt, zonder dat de vreterij door ritnaalden verminderde ;
ook de Rijkslandbouwleeraar A. A. Neeb had volgens zijn
verslag over 1910, bij aardappelen ongunstige resultaten;
alleen bij bieten schijnt 't wegvallen van kiemplanten er
eenigszins door te zijn tegengegaan.
Ook in het buitenland deed men, volgens eene mededeeling van Hjalmar v. Feilitzen in ,,Fühlings landwirtschaftliche Zeitung", 1911", .soortgelijke ervaringen met
,,Vaporite" op; deze schrijver noemt het „unwirksam und
unter Umständen sogar schädlich", wat dus volkomen strookt
met onze waarnemingen. Alles bijeengenomen, kan het
gebruik van deze stof dus slechts worden afgeraden.
ZIEKTEN, VEROORZAAKT DOOR PLANTAARDIGE
ORGANISMEN.
De Bacterieziekte der tomaten, waarbij de vrucht van den
neus uit in rotting overgaat, werd dit jaar door ons waargenomen aan tomaten uit het Westland en uit Middelburg,
Aangaande deze ziekte is door den Heer J. Groenewege,
die in 1911 eenige maanden lang adsistent aan het Instituut
voor Phytopathologie was, een onderzoek ingesteld en gepubliceerd in de „Mededeelingen", deel V, afl. 5, waarnaar ik hier kan verwijzen.
Wortelknobbels
werden door ons aangetroffen aan
appel- en pereboomen (ook reeds aan éénjarige zaailingen),
aan exemplaren van sier-Malus, van Sorbus en Crataegus.
De onderzoekingen van Erwin F. Smith hebben ons thans
wel met zekerheid geleerd, dat de wortelknobbels worden
veroorzaakt door eene bacterie, genaamd Pseudomonas
tumefaciens E r w . S m i t h a n d T o w n s e n d . Men snijde
bij 't planten de knobbels af, en zorge dat de boompjes
door goed mesten zoo snel mogelijk aan den groei komen;
dat is de eenige raad, die alsnog te geven is. Erw.
Smith publiceerde zijne waarnemingen in samenwerking
met Nellie A. Brown en C. O. Townsend in een in 1911
door het „Department of Agriculture" der Vereenigde
Staten uitgegeven Bulletin no. 213, getiteld „Crown gall
of plants: its cause and remedy", en met Nellie A. Brown
en Lucia McCulloch in Bulletin no. 2 5 5 : „The structure
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and development of crown-gall: a plant cancer", versehenen in 1912.
Bacillus phytophthorus
A p p e l . (Zie o.a. „Mededeelingen" 1909, dl. Ill, bldz. 13) was de oorzaak van het hol
worden van aardappels van de soort „Eigenheimer", die
ons in 't voorjaar uit Domburg werden toegestuurd. Aan
het zelfde verschijnsel bleken verder vooral onderhevig
te zijn de variëteiten Roode Star, Avenir en Bravo.
Bij vele aardappelplanten, die ons uit de meest verschillende deelen des lands waren toegezonden, was deze
bacterie weder de oorzaak van de bekende zwartbeenighcid
der aardappelen (zie ,,Tijdschr. o. Plantenziekten", 1905,
blz. 9.) Naar de talrijkheid der inzendingen (12) te oordeelen,
schijnt deze ziekte in 191 1 nog al sterk te zijn opgetreden.
Door het bijna geheel ontbreken van de Phytophthoraziekte
tengevolge van den buitengewoon drogen zomer, is 't evenwel niet onmogelijk, dat de zwartbeenighcid meer dan
andere jaren in 't oog is gevallen.
Plasmodiophoça
Brassicae
W o r o n . veroorzaakte
wederom den bekenden ,,knolvoet" aan koolplanten te
Stolvvijk en te Oudshoorn, vanwaar ons zieke planten
werden toegezonden. Een sterke kalkbemesting van 4 à
5000 K.G. p. H.A. is blijkens de proefnemingen v a n d e n
Rijkslandbouwieeraar C. Nobel, een middel, dat uitstekend
tegen deze kwaal helpt; terwijl natuurlijk rationeele vruchtwisseling van groot belang is.
Peronospora
sparsa B e r k . werd dit jaar waargenomen
te Veendam, waar de vroeger beschreven vlekken op de
rozenbladeren werden veroorzaakt (zie over het vroeger in
Nederland voorkomen van deze zwam: ,,Mededeelingen R. H.
L. T. en B. S.", deel V, blz. 76). Bespuiting met Bordeauxsche pap, vooral op de onderzijde der' bladeren, was
het aangegeven bestrijdingsmiddel, wat eveneens had
kunnen worden aangeraden tegen
Peronospora gangliformis,
d e By., welke zwam te Apeldoorn schade deed aan Dimorphateca. Daar mij echter
raad werd gevraagd in een tijd toen de bloemen reeds
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ontwikkeld waren, moest worden geadviseerd, met de bespuiting tot het volgend jaar te wachten.
Peronosfiora Schleideni U n g e r tastte de uien aan te
Ooltgensplaat ; daar deze ziekte zich sterk uitbreiden en
dan zeer schadelijk worden kan, werd de raad gegeven,
alle zieke planten op te ruimen en de overigen met
Bordeauxsehe ' pap te bespuiten, waardoor de ziekte wel
tot staan te brengen zal zijn.
Peronospora Violae d e By. veroorzaakte op de blaadjes
van Viola odorata te Haarlem paarsviolette vlekken, uit
een opeengehoopte massa conidiendragers van deze.zwam
bestaande. De aangetaste blaadjes dienen, om uitbreiding
tegen te gaan, zoo spoedig mogelijk verwijderd te worden.
Cystopus candidus (Persoon) O. K u n t ze, welke
zwam als parasiet van het bekende herderstaschje (Capsella
bursa pastoris) zeer algemeen voorkomt, doch ook op andere
Cruciferen soortgelijke verschijnselen als krommingen en verdikkingen van stengels, bloemen en vruchten te voorschijn
roept, trad te den Helder op jonge spruitkoolplantjes op.
CystopUS Tragopogonis (Persoon)S. F. Gray vonden
wij op schorseneeren, die ons werden toegezonden uit
Breda en Ooltgensplaat ; daar wij vroeger (zie ,,Mededeelingen", deel V, blz. 77) veel succès hadden gehad
met bespuiting met Bordeâuxsche pap, adviseerden wij tot
toepassing van dit middel.
Sphaerotheca Mors Uvae B e r k . et Curt. fdeAmerikaansche kruisb&ssenmeeldguw) heeft zich in 1911 nog verder
verbreid ; erf nu komt de ziekte, behalve in vele particuliere tuinen, op alle plaatsen voor, waar op eenigszins
belangrijke schaal kruisbessen worden geteeld. Toch is de
toestand niet ongunstiger geworden, daar het aantal onbesmette gaarden nog steeds dat der besmette overtreft
en de ernstige besmettingen minder talrijk worden, zoowel
doordat de telers zelf het belang van een krachtige bestrijding gaan inzien, als doordat de bestrijding thans ook
wettelijk voorgeschreven is. Het aantal licht en zeer licht
besmette bessentuinen en kweekerijen maakte dan ook,
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vooral in 1911, toen de droge zomer het optreden van de
ziekte niet bevorderde, een zeer groot gedeelte van het
geheele aantal besmette terreinen uit.
Wat het optreden der ziekte betreft, zoo werden de
reeds vroeger gedane waarnemingen bevestigd, daç bij
struiken, die reeds ten vorigen jare besmet waren, de
jonge vruchten het eerst (door de ascosporen) worden geïnfecteerd ; terwijl eerst later de toppen der scheuten
worden aangetast, in 't bijzonder die der grondscheuten.
Toch vindt men ook, vooral binnen in groote struiken,
scheuten, die soms vrij dicht bij de basis zijn aangetast
en dan steeds bij een doorn. Ook deze plaats schijnt bijzonder vatbaar te zijn voor aantasting.. Nadat de vruchten de
helft van hare grootte bereikt hebben, zijn zij veel minder
vatbaar geworden voor de ziekte ; in vele gevallen groeien
zij dan, ook als zij naast besmette bessen hangen, gezond
door. Het is dus van veel belang, dat de eerste infectie
door ascosporen zooveel als mogelijk is, tegengegaan wordt,
en dit geschiedt door het afsnijden en verbranden der
besmette twijgtoppen in den winter. — De behandeling met
chemische middelen is voorloopig opgegeven, daar van
geen enkel eenig blijvend resultaat kon worden geconstateerd. Wel kan men de uitbreiding der ziekte door
telkens weer herhaalde behandeling met eenige fungiciden als
Bordeauxsche en Californische pap en met zwavel, eenigen
tijd tegengaan, maar zoodra men de behandeling staakt,
breidt de meeldauw zich dadelijk weer uit, en ook tijdens
de behandeling blijft deze aanwezig. De zoo gevreesde
voorjaarsinfectie voorkomt men dus ook met deze kostbare
en tijdroovende behandeling niet. — Van de reeds in 1909
door ons geconstateerde, in de meeldauwzwam parasiteerende
Ciannoàolus-soort schijnt ook geen hulp te kunnen worden
verwacht. De parasiet blijkt op zeer vele plaatsen voor te
komen, maar nergens hebben wij nog een vermindering
van den meeldauw door zijn optreden kunnen waarnemen.
Alleen door zorgvuldig alle besmette twijgtoppen in den
winter af te snijden en te verbranden en door den grond
onder en tusschen de struiken licht om te spitten, kan de
meeldauw met succès bestreden worden. Het aantal gevallen, waarin deze behandeling zeer duidelijke en soms
verrassende resultaten gegeven heeft, is zoo groot, dat aan
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de waarde van deze bestrijdingswijze niet meer getwijfeld
behoeft te worden. Vooral daar, waar de behandeling door
alle belanghebbenden wordt toegepast, zijn de resultaten
uitstekend, daar dan ook de kans op infectie van buitenaf
vermindert en dus de uitbreiding van de ziekte ook in
den zomer krachtig wordt tegengegaan. Dit is o. a. het
geval in den Bangerd, waar door het optreden van de
ijverige commissie van advies van den phytopathologischen
dienst, de- ziekte met kracht is bestreden en daarmede
uitstekende resultaten zijn bereikt. Door algemeene toepassing van deze bestrijdingswijze zal ongetwijfeld de
Amerikaansche kruisbessenmeeldauw in ons land zeer veel
van haar ernstig karakter kunnen verliezen, al blijft voortdurende waakzaamheid noodig om dadelijk daar, waar de
uitbreiding- door nalatigheid of andere redenen weer toeneemt, de noodige maatregelen te nemen.
Sphaerotheca
pannosa L e v , de zwam die het bekende,
wit op de bladeren en scheuten van rozen en perziken
veroorzaakt, trad veel o p : ons werden rozen uit Twisk,
Apeldoorn en Utrecht, en perzikbladeren en scheuten uitLangbroek gestuurd, die er door waren aangetast. Het
beproefde middel, herhaaldelijk zwavelen, werd aangeraden.
Podosphaera
oxyacanthae, d e By, het „wit" der appelboomen, werd. aangetroffen op takjes van appelen, ons
uit Wageningen en Grave toegezonden ; ook hier werd
zwavelen aanbevolen.
Erisyphe
horridula
( W a l I r . ) L é v . en E. asterum
S c h w . , twee meeldauwsoorten, veroorzaakten het,,wit" respectievelijk op Myosotis en op asters te Delden.
E. martii Lév. kwam voor op klaver, die ons werd gezonden uit Breda en uit Zevenbergschen hoek; in de laatstgenoemde plaats nam men bij vee, dat van die klaver gegeten
had, ziekteverschijnselen waar; de melkopbrengst ging
sterk achteruit en in de achterpooten trad verlamming op.
In een andere weide overgebracht, werden de koeien
spoedig weer gezond. Het is dus wel zeer waarschijnlijk,
dat de klavermeeldauw hier de oorzaak van het ziek worden
was ; 't zij dan de directe oorzaak (door zijne giftige eigen-
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•schappen), 't zij de indirecte oorzaak (doordat tengevolge
van de inwerking van de meeldauwzwäm giftige stoffen
in de klaver werden gevormd).
Door Erisyphe
graminis
D.C. (graanmeeldauw) sterk
aangetaste roggeplanten werden ons toegezonden uit Oele.
-Zonder twijfel was het optreden van deze ziekte door een
sterke stikstofbemesting in de hand gewerkt, daar de rogge
{origineele Pettküser) eene overbemesting met chilisalpeter had ontvangen, en de ziekte op een plek, die wegens
wat schralen stand nog een extra gift had gekregen, 'veel
•sterker optrad.
Microsphaera
grossulariae
L é v , de Europeesche kruisiessenmeeldauw (zie Ritzema Bos, ,,de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw", blz. 9, uitg. v. d. Directie v. d. Landbouw), werd te Naarden op kruisbessen aangetroffen. Deze
meeldauwzwäm is veel minder schadelijk dan de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw, omdat zij in 't algemeen
slechts de volwassen bladeren aantast, slechts bij uitzondering ook de bessen en nooit de scheuten, terwijl de
Amerikaansche kruisbessenmeeldauw de scheuten met de
•daaraan bevestigde jonge bladeren doet afsterven en ook
<ie bessen aantast en onverkoopbaar maakt.
Oïdium
Tuckeri B e r k . onder welken naam de coni«diën voortbrengende vorm van den waren meeldauw van
den wijnstok (Uncinula spiralis B e r k . e t C u r t ) reeds
Jang bekend is, tastte bladeren en bessen aan van wijnstokken te Arnhem, Kethel, Noordgouwe, Alkmaar, Baarn,
Borculo en Wapenveld. Als bestrijdingsmiddel werd het
beproefde zwavelen aangeraden. (Voor nadere bijzonderheden zie Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der
Ooftboomen", deel II, blz. 51).
Op Chrysanthen té Oosterbeek constateerden wij den
xhrysanthenmeeldauw (Oïdium Chrysanthemi Rbh.) • daar
deze in bakken geteelde chrysanthen tevens door roest
(Puccinia chrysanthemi R o z e ) waren aangetast, werd aangeraden bij het stekken er nauwkeurig acht op te geven,
dat slechts van volkomen gezonde planten gestekt
werd; verder werd aangeraden den grond in de bakken
10
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door nieuwen te vervangen en ten slotte het hout- ei>
glaswerk te ontsmetten met i % kopervitriooloplossing.
Oïdium erisypkoïdes
F r i e s tastte te Warmond in
sterke mate de blaadjes van Evonymus aan en te Aalsmeer
de bladeren van Berberis ; eene herhaalde bespuiting met
Bouillie Bordelaise, of wel eenige malen bestuiven met
fijne zwavel werd,aanbevolen; het laatste middel verdient
de voorkeur, omdat de met Bord. pap bespoten struiken
een vrij onoogelijk voorkomen hebben.
Van den meeldauw
Op eiken (Oïdium quercinum
T h ü m e n ) werden dit jaar, evenmin als in vorige jaren,
door ons of door phytopathologen in andere landen peritheciën gevonden; het schijnt dat deze vorm van fructificatie bij den eikenmeeldauw óf heel zelden voorkomt óf
wel geheel verloren is gegaan.
Het mycelium overwintert waarschijnlijk tusschen de
knopschubben ; waarmede de waarneming overeenstemt,
dat altijd in het voorjaar, ook op terreinen, die het vorig
jaar sterk besmet waren, aanvankelijk slechts hier en daar
eenige uit één knop voortgekomen, bijeenzittende bladeren
de ziekte vertoonen. Op deze bladeren vormen zich dan
conidiën, die van daar uit de omgeving besmetten. O p
kweekerijen zal het dus wellicht mogelijk zijn, door nauwkeurig acht te geven op de eerste verschijnselen der
ziekte, en door dan oogenblikkelijk de aangetaste scheuten te
verwijderen en te verbranden, de ziekte eenigszins in toom
te houden. In het hakhout schijnt dit niet wel doenlijk,
zoodat men daar wel de zaak op haar beloop zal moeten
laten (zie N. van Poeteren, ,,De overwintering en bestrijding van eenige meeldauwzwammen in „Tijdschrift over
Plantenziekten", jaargang XVIII (1912), bl. 85.)
Exoascus
deformans
F ucke1,de oorzaak van de krulziekte van den perzik, trad in 1911 zeer veel op. T e r
voorkoming van deze krulziekte op boomen, die er het
vorig jaar aan leden (zie Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", deel II, blz. 40^ werd
wederom aangeraden, in den winter alle takjes af te
snijden, die krulzieke bladeren gedragen hebben, en vroeg
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in 't voorjaar de boomen te bespuiten met Bordeauxsche pap.
Scolecotrichum
melophthorum
P'rill, e t D e l . , welke
zwam bruine ingezonken vlekken veroorzaakt op stengels,
bladeren en vruchten van meloenen, komkommers en
augurken, waarbij dan soms de vrucht bitter wordt, kwam
dit jaar voor te Naaldwijk aan komkommers en te Kwadijk
aan augurken. Raadzaam is altijd het opruimen van het
zieke materiaal en, bij de teelt onder glas, zooveel mogelijk
het toelaten van lucht en licht. Verder raadden wij aan,
in den herfst het glas en hout der komkommerbakken
schoon te maken met een i % kopervitriooloplossing. (Voor
nadere bijzonderheden over deze ziekte zie Prillieux, „Maladies des plantes agricoles", T. II, p. 371).
De zwam, die het spikkelen van het koolzaadveroorzaakt,
Polydesmusexitiosus M o n t . = Spotidesmium exitiosum K ü h n ,
(zie Ritzema Bos „Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", deel I, blz. 131) trad dit jaar op als beschadiger van de hauwen van voor zaad op het veld
staande spruitkoolplanten te Teteringen en van koolzaad bij
Haarlem. In den peritheciën voortbrengenden vorm is deze
zwam bekend onder den naam Leptosphaeria Napi Sa c c .
(Fuck).
Fusicladium
pyrinum
(= Venturia pyrina A d e r h . )
en Fusicladium dendriticum (= Venturia pomi W int.J zijn
respectievelijk oorzaak van depereschurjt en de appelschurft.
Deze ziekte vertoonde zich ook in 1911 op verscheidene
plaatsen in ons land. Zij wordt, zooals bekend is, over
't geheel zeer goed met Bordeauxsche pap bestreden. Wat
voor deze kwaal te verwachten is van de Californische pap,
waarmede men in Amerika en Duitschland zeer goede
resultaten moet hebben verkregen, zal in 1912 door proeven
vanwege het Instituut genomen, nauwkeurig worden nagegaan. (Zie hierover,, Tijdschr. o. Plantenz." 1912, blz. 38).
Ascochyta
Pist. L i b . , de zwam, welke op peulen van
erwten kleine bruine vlekjes veroorzaakt (zie Ritz. Bos,
„Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", deel
I bldz. 121), en die ook wel eens kan optreden als oor-
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zaak der z.g. St. Jansziekte bij erwten, (zie o.a. „Tijdschr.
over Plantenziekten", 1903 bldz. 128), werd te Hoogezand
waargenomen als beschadiger van jonge erwtenplantjes.
Deze waren onder glas geteeld en begonnen van onderen
af geel te worden en te verwelken. Bij onderzoek bleek,
dat bovengenoemde zwam zich in het onderste deel van
den stengel had gevestigd en zoodoende de plantjes tot
afsterven gebracht had.
Phoma Betae F r a n k , werd door ons aangetroffen in
bietenplantjes, aangetast door den zoogenaamden ^wortelbrand\ afkomstig van Bellingwolde en van Dinteloord.
Volgens de onderzoekingen van Busse, Peters en Ulrich
kunnen drie verschillende zwammen den bietenbrand in 't
leven roepen, nl. Phoma Betae, Pythium de Baryanum en
Aphanomyces laevis. Het meerendeel der gevallen van bietenbrand wordt, volgens hen, door de infectie van Phoma Betae
veroorzaakt, en dat wel ten gevolge van het feit, dat deze
zwam overal op ruime schaal met het bietenzaad op den
akker wordt gebracht, terwijl de twee andere zwammen
niet met het zaad verbreid worden. Ofschoon dus volgens
de boven aangehaalde onderzoekingen de bietenbrand in
verreweg de meeste gevallen als eene parasitaire ziekte
zou moeten worden beschouwd, en men insgelijks in overeenstemming met de resultaten van deze onderzoekingen,
in meerdere gevallen goede resultaten heeft gekregen met
de ontsmetting van het zaaizaad met kopervitriool, zoo moet
toch worden erkend, dat èn de weersgesteldheid gedurende
den zaaitijd, èn de aard van den bodem van grooten invloed
zijn op het optreden van bietenbrand, ja dat misschien in
sommige gevallen de bietenbrand uitsluitend aan dergelijke
oorzaken moet worden toegeschreven. Immers in 17 0/0van
de door Busse, Peters en Ulrich onderzochte, door bietenbrand aangetaste plantjes kon door deze onderzoekers geen
parasiet worden geconstateerd.
Trouwens gelijksoortige ervaring werd ook herhaaldelijk
door ons opgedaan. (Zie o.a. mijn verslag over 1908, „Mededeelingen", III, bl. 50.) Gebrek aan zuurstof in den bodem
schijnt toch in ieder geval een belangrijke rol bij 't optreden van den bietenbrand te spelen; zoodat — naast
zaadontsmetting — de struktuurverbetering van den grond
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onder onze verweermiddelen tegen den bietenbrand een
belangrijke rol zal blijven spelen.
Phoma apiicola K l e b , de oorzaak eener ziekte van selderij knollen (zie „Mededeelingen", 1912, V,bldz. 170), bleek
behalve te Venlo, waar zij het vorig jaar v o o r ' t eerst was
geconstateerd, ook te Katwijk a. d. Rijn voor te komen.
De Phoma sp., waarvan reeds het een en ander vermeld werd in het jaarverslag over 1907 (zie „Mededeelingen"
1908 dl. I blz. 24), kwam ditjaar voor o.a. op lindetakken,
ons toegezonden uit Oudenbosch. Volgens de door ons
opgedane ervaring schijnt de kwaal alleen het éénjarige
hout te kunnen aantasten ;daar vertoonen zich dan donkere,
rondachtige, eenigszins ingezonken plekken, die zich later
weinig of niet meer uitbreiden en binnen den tijd van
eenige jaren weer voldoende schijnen te vergroeien. Met
zekerheid is trouwens nog niet kunnen worden uitgemaakt,
of deze ziekte werkelijk wel van parasitairen aard is, of
dat de Phema er secundair bij optreedt.
Septoria pyricola
D e s m . veroorzaakt als de meeste
zwammen van het geslacht Septoria, vlekken op de bladeren ; de lichtgrijze vlekken, die de genoemde soort op
perebladeren doet ontstaan, werden waargenomen op zulke
bladeren, ons uit Dordrecht toegezonden. Eene bespuiting
met Bordeauxsche pap werd aangeraden.
Septoria petroselini
D e s m . welke zwamreeds in meerdere verslagen ter sprake moest worden gebracht (zieo.a.
„Mededeelingen", 1912, V, blz. 88 en blz. 169), vertoonde
zich weer op selderij in Limburg.
De pykniden blijken zich ook in den vruchtwand te
vormen, hetgeen niet weinig tot verspreiding der ziekte
bijdraagt. Behandeling van het zaad gedurende 12 uur
met kopervitriool van v%pCt. is, ook bij nawassching met
kalkmelk, daarvoor niet geheel onschadelijk ; ook behandeling met 200-voudig met water verdunde formaline gedurende 4 uur is niet geheel onschadelijk voor het zaad.
Indompeling gedurende dien tijd in 400-voudig met water
verdunde formaline bleek geheel onschadelijk te zijn en doodt
de Septoria althans voor een zeer belangrijk gedeelte. De
hierop betrekking hebbende proeven zijn nog niet afgesloten.
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Eén Phyllosticta soort veroorzaakte bladvlekken op Calla's
te Zutphen ; aangeraden werd eene bespuiting met Bouillie
Bordelaise te beproeven ; of dit geschiedde en met welk
resultaat werd ons niet bekend.
Pestalozzia funerea
H a r t , de zwam der insnoeringsziekte bij Conifeeren, vonden wij ook dit jaar op de bladeren van Rhododendron, uit Alkmaar, Naarden en Öisterwijk
toegezonden. Of zij echter op die bladeren beslist parasitisch
leeft, moet gedurende 1912 nog nader door opzettelijke
besmettingsproeven, die daartoe op de terreinen van het
Instituut v. Phylopathologie genomen zullen worden, worden
nagegaan.
De aangetaste bladeren vertoonen zwartevlekken, vooral
op den top van het blad ; deze vlekken breiden zich regelmatig uit, en vertoonen meestal vrij duidelijk concentrische
kringen.
Clasterosporium
carpophilum
A d e r h . , .de oorzaak
van z.g. waterkanker en gomziekte, als zij zich op takken
en twijgen-, van hagelschotziekte, als zij zich op de bladeren
vestigt, vonden wij op takjes van perzik, ons uit Kerkräde,
op de bladeren van morellen, ons uit Zalt-Bommel, en op
de bladeren van Prunus Lauro-cerasus, ons uit Boskoop
toegezonden.
Op de stevige leerachtige bladeren van laatstgenoemd
gewas troffen wij deze zwam nog niet eerder aan.
Ophiobolus herpotrichus
S a c c , welke zwam, om hare
groote schadelijkheid aan tarwe bekend is als de tarwehalmdooder, tastte in 1911 ook gerst aan, terwijl zij veel
schade deed aan tarwe te Leerdam.
Voor verdere bijzonderheden over deze ziekte zij verwezen
naar Ritzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", dl. I, blz, 110.
Morthiera
mespili F u c k e l (Entomosporium Mespüi
S a c c ) , welke zwam vlekken en later geheel bruin worden
der perebladeren, voornamelijk bij Wildlingen in kweekerijen,
veroorzaakt, oefende deze schadelijke werking uit op perebladeren, die ons uit Veendam werden gestuurd. Voor nadere
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beschrijving en bestrijding zij verwezen naar Ritzema Bos,
^Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen," II, blz. 74.
Gloeósporiwm
fructigenum
B e r k , de zwam, die het
bekende „biäerrot" veroorzaakt, waarvan de peritheciën
voortbrengende vorm den naam draagt van Glomerella rufomaculans S p . e t v. S e h r , (zie Ritzema Bos, „Ziekten en
Beschadigingen der Ooftboomen", II, blz. 89), vonden wij
weder op peer, uit Groote Lindt ons toegezonden. (Zie over
het voorkomen op peer van het bitterrot, dat overigens meest
op appels woekert, «Mededeelingen» V, blz. 88 en 168). Het
bitterrot kan volgens de proeven van den Amerikaan
W. M. Scott zeer goed bestreden worden door een met
14 daagsche tusschenpoozen van 4 tot 6 maal herhaalde
bespuiting met Bordeauxsche pap, waarmede ± £ weken
na den bloei moet worden aangevangen.

Gloeosporium (Colletotrichum) Lindemuthianum
S a c e . e t M g n . , die de vlekziekte der boonenpeulen veroorzaakt,
(zie Ritzema Bos, «Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen,» I, blz. 125) vonden wij op boonen uit
Venlo. Daar deze zwam ook door de schil der peul heen
tot in de zaden woekert, is het goed, dat men zaadgoèd,
afkomstig van boonenplanten met gevlekte peulen, vóór 't
zaaien met i°/o kopervitriooloplossing behandelt, natuurlijk
na vooraf de vlekkerige boonen te hebben uitgezocht.
Gloeospormm
Rhododendri
Br. et. C a v . werd aangetroffen op de bruingekleurde bladeren van Rhododendrons
uit Alkmaar; aangeraden werd de sterkst aangetaste planten
geheel, van de overigen de aangetaste deelen te verwijderen,
en daarna de struiken met Bordeauxsche pap te behandelen.
Een andere Gloeosporiumsoort
veroorzaakte vlekken
op de bladeren van Narcissen uit Haarlem, zonder naar 't
schijnt tot beschadiging van beteekenis aanleiding te hebben
gegeven. Wij hadden geen gelegenheid, den naam van deze
soort vast te stellen.
•
Monilia fructigena
P e r s . , de conidiën voortbrengende
vorm van dendiscomyceet Stromatinz'afructigena S c h r o e t , die
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jaarlijks op vele plaatsen schade doet, zoowel door het doe»
rotten der vruchten als door het doen afsterven van bloesems en twijgen, (zieRitzema Bos, „Ziekten en Beschadigingen
der Ooftboomen", deel II, blz. 129) werd ditjaar door onsslechts op ééne inzending aangetroffen, en wel aan de
twijgjes van appelboomen te Tjummarum.
, Botrytis Paeoniae O u d . kwam voor op pioenen te Overveen Nijmegen en Sassenheim. Afsnijden en verbranden der
aangetaste stengels is gedurende het seizoen van den groei
het aangewezen bestrijdingsmiddel; voorts werd aangeraden :
de planten in 't najaar op te nemen, alle dood materiaal
zorgvuldig weg te nemen, om de eventueel daaraan vastgehechte sklerotiën te verwijderen, en ze daarna met Bordeauxsche pap te bespuiten, daar 't niet onwaarschijnlijk,
is, dat de zwam dan toch nog in den een of anderen Vorm
op de planten aanwezig is. (Zie „Tijdsch. o.PI.z.", III. blz. 150).
Botrytis Douglasii v. T u b . , (zie ,,Tijdschr. o. Plantenziekten", 3de jaargang, 1897) tastte op een kweekerij te
Pedemsvaart de jonge twijgen en naalden van Picea Alcockiana aan. Zoo spoedig mogelijk verwijderen en verbranden der aangetaste deelen is het middel om uitbreiding zoo•yeel doenlijk tegen te gaan.
Sclerotinia
libertiana F u c k e l . (zieRitzBos.,,Ziekten en
Beschadigingen der Landbouwgewassen", de I, bldz. 128)
werd te Lisse schadelijk aan ingekuilde peenen : de wortels
gingen in rotting over, gewoonlijk*het eerst aan den kop.
In bewaarplaatsen kan deze zwam soms groote schade toebrengen aan ingekuilde wortelgewassen ; in sommige jaren
en onder bepaalde omstandigheden maakt zij ook onderscheiden gewassen op den akker ziek (koolzaad, mosterd«
karwij, boonen, zonnebloem, Petumia, balsarhien, enz).
Sclerotinia
tuberosa
F u c k e l , de oorzaak van het
«zwartsnot» der anemonen, kwam voor nabij Maastricht,
waar deze kwaal werd aangetroffen op Anemone nemorosa.
Sclerotinia
trifoliorum
E r i k s . , de zwam van den klaverkanker (zie Ritzema Bos, cZiekten en Beschadigingen
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der Landbouwgewassen, I, biz. 171), konden wij aantoonen
op zieke klaver, ons uit Vierhuizen toegezonden.
Sclerotium
tuliparum
K l e b . , de oorzaak der ,,kwade
plekken" in onze bloembollenstreek (zie o a. „Mededeeling e n " 1912, V bldz. 94) kwam dit jaar o. a. voor op tulpenbollen, die ons werden toegestuurd uit Heemstede, Hillegom, Noordwijk en Tiel en op Crocussen uit Lisse. In
den laatsten tijd wordt zeer vaak door buitenlandsche afnemers beweerd, dat de door onze kweekers geleverde
bollen bij levering door de bovengenoemde zwam geïnfecteerd moeten zijn geweest, daar het gewas op hun
terreinen aan deze kwaal te gronde ging. Een feit js
inderdaad, zooals ook herhaaldelijk gebleken is, dat de
ziekte der ,,kwade plekken" dikwijls ook in het buitenland
op onderscheiden plaatsen opgetreden i's. Of nu echter
de kwaal met de bollen kan worden overgebracht, valt
zeer te betwijfelen, daar, indien ooit, dan toch slechts zeer
zelden de aangetaste bollen een nieuwe, leverbare bol
opleveren.
Helminthosporium
Avenae, Br. e t C a v., welke zwam
en hare bestrijding uitvoerig behandeld worden in het „Tijdschrift over Plantenziekten", 1907 blz. 45, vonden wij op
de bladeren van haver, ons uit Groningen toegezonden.
Een Macrosporiumsoon,
die het zwart op kruisbessen veroorzaakt, schijnt in 1911 vooral in Zeeland sterk
te zijn opgetreden ; door deze zwam aangetaste kruisbesbladeren werden ons toegezonden uit Goes, Kruiningen,
•Wemeldinge en Wilhelminadorp. Over deze ziekte heeft
men nog slechts weinig ervaring; aangeraden werd eene
bespuiting met Bordeauxsche pap, zoolang de bessen nog
slechts weinig ontwikkeld zijn, gepaard met zoo zorgvuldig mogelijk opruimen en vernietigen der aangetaste
plantendeelen.
Verschillende tot het geslacht Fusarium
behoorende
zwammen, die niet nader gedetermineerd konden worden,
veroorzaakten vlekken op de bladeren van onderscheiden
gewassen, als van Fritillaria in de bloembollenstreek en
van tarwe te Westpolder ; in andere gevallen werd de
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wortel, n.l. bij paardeboonen te Groningen, of de stengelvoet, n.l. bij asters te Gorinchem, aangetast.
Fusarium
vasinfectum
Atk ; de oorzaak van de St.
J a n s z i e k t e der erwten, deed schade aan Lathyrusplanten
te Baarn en aan slaboontjes te Beemster. Zie ,,Mededeelingen R. H. L. T. en B. S." 1909, III, blz. 131.
Fusarium
Solani (Mart.) Sacc. is een der Fusarium
soorten, die in aardappels leven. De F . solani veroorzaakte
het z. g. n. ,,droogrot" in aardappelen te Heere.
Ustilago nuda hordeï J e n s . , stuif brand'van gerst, werd
geconstateerd aan gerst uit Vierhuizen ; daar en te Leens
werd de bestrijding door middel van de heetwaterbehandeling met kracht ter hand genomen, waarvan men
ongetwijfeld in 1912 de gunstige resultaten zal ondervinden.
Urocystis violae W i n t e r vormde gallen aan de bladeren
van Viola odorata te Haarlem. Tijdig afplukken der aangetaste blaadjes zal de ziekte wel tot staan brengen.
Uromyces
striatus
S e h r oet, zoo genoemd naar de
gestreepte teleutosporen, constateerden wij op dezelfde
klaverplanten uit Zevenbergschen hoek, die door Erisyphe
martii (zie boven, blz. 120) waren aangetast; in hoeverre
deze roestzwam, die even als de erwtenroest op Euphorbiaeeën overgaat, iets uit te staan had met de boven besproken vergiftigingsverschijnselen bij vee, dat van die
klaver gegeten had, was niet uit te maken
Op snijboonen te Vught kwam Uromyces
appendiculatus L é v . voor (zie Ritzema Bos, ,,Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen", I, blz. 124); vermoedelijk
werd de besmetting weder door de oude staken overgebracht, waarom wederom werd aangeraden deze te ontsmetten met 1 0/0 kopersulfaatoplossing, waarmede in 1910
te Medemblik zulk een gunstig resultaat werd bereikt (Zie
„Mededeelingen", 1912, V, blz. 174).
Puccinia
Pringsheimiana
K l e b . , de 'bekerroest der
bessen, vonden wij op kruisbesbladeren, die ons gezonden
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werden uit Dedemsvaart en uit Grave. Daar deze roestzwam
overwintert op verschillende Carexsoorten, werd aangeraden
deze in de omgeving op te ruimen. (Zie verder Ritzema
Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen, II,
blz. 56).
Nog een andere roestzwam, Puccinia carduorum Plow.,
vertoonde zich op distels te Ossenwaard.
De verschillende graanroestsoorten, als Puccinia graMinis P e r s . , P. dispersa E. e t H. P. glumarum E.
e t H. en P. coronata C o r d a vonden wij op meerdere
graanplanten, waarbij heahaaldelijk geconstateerd kon worden, dat sterke stikstofbemesting het optreden van roest
bevordert.
Phragmidium
subcorticium W i n t . werd aangetroffen
op de scheuten van Rosa rubiginosa te Naarden ; op de
roestaantasting was een hevige aanval door Fusarium gevolgd, die de roest geheel overwoekerd had. Daar 't
roestmycelium meest in de twijgen overwintert (zie o.a.
„Mededeelingen", 1910 blz. 10) isafsnijden en verbranden
der aangetaste deelen het eenige radicale middel'.
Coleosporium campanulae (Pers.) Lév. maakte het te
Dedemsvaart noodig de door deze roest aangetaste deelen
van Campanula Moerheimiplanten te verwijderen, terwijl
werd aangeraden de rest met Bordeauxsche pap te besproeien.
Uit Schinnen werden ons mispelbladeren gezonden, die
aangetast waren door Aëcidium mespili D. C , den aecidiumvorm van Gymnosporangium confusum P1owr. Schade
van beteekenis schijnt deze roestzwam niet aan te richten.
Peridermium oblongisporium Fuck., dez.g.n. dennennaalaen roest, vroeger bekend als Aecidumpint var. acicola,
werd ons toegezonden op dennennaalden uit Bosch en Duin
en uit Oudenbosch. In andere ontwikkelingsvormen leeft deze
zwam op onderscheiden wilde planten, b.v. Senecio, waarop
zij onder den naam Coleosporiumsenecionisde uredo- en
teleutosporen vormt.
Peridermium

Cornui R o s t r . et K l e b , vormde aeci-
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dien op de takjes van dennen te Bennekom en Apeldoorn
Zulke takjes sterven af, wat echter geen heel belangrijke
schade doet. Erger echter is het, wanneer de zwam leeft
in het bastgedeelte van het boveneinde van den stam ;
dan sterft onverbiddellijk de top van den stam af. (,,Kienzopf" der Duitschers).
Peridefmium
Strobi K l e b . , de aecidiumvorm van de
zwam, die onder den naam Cronartium ribicola D i e t z . aan
den onderkant van de bladeren van roode en witte aalbessen, zwarte bessen, kruisbessen en andere Ribessoorten
uredo- en teleutosporen vormt, werd ons in den eersten
vorm toegezonden op Pinus strobus uit Amsterdam en in
den tweeden vorm op zwarte-bessebladeren uit Oegstgeest
(zie over deze zwam: Ritzema Bos, ,,Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen", deel II, blz. 166.)
Exobasidium
Azaleae
P e c k , (zie „Tijdschrift over
Plantenziekten", 1907 bldz. 51) veroorzaakte misvormingen
aan de bladeren van Azalea indica, die ons uit Schiedam,
Oosterhout en Gent werden toegezonden. Aangeraden
werd de gallen af te plukken, zoodra zij zich beginnen
te vormen en later de planten te behandelen met Bouillie
Bordelaise.
Agaricus
meileus V a h l . woekerde te Harderwijk aan
dennenboomen. Als bestrijdingsmiddel werd aanbevolen de
aangetaste boomen te rooien en de besmette plekken te
omgeven met greppels, om die daarna weer te vullen met
grond, gemengd met Vs v a n z Ü n gewicht aan carbolineum.
T e Vught werd deze zwam schadelijk door het aantasten
der wortels van kruisbessenstruiken.
Rhizoctonia
violacea T u l . had haar violet mycelium,
waaraan de naam te danken is, gevormd op suikerbieten
die ons uit den Westpolder, waar zij te velde stonden, waren
gezonden. Die bieten waren reeds in rotting overgegaan,
zoodat wij niet veel raad ter bestrijding meer konden
geven. Opruimen der zieke bieten is meestal het eenige
wat te doen staat.
Rhizoctonia

Solani

K ü h n was door het vormen van
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zwarte wratten op aardappels, welk verschijnsel bekend
is als Rhizoctonia-schurft, oorzaak van moeilijkheden, die
zich in Zuid-Afrika voordeden, waar de inspecteur van 't
Gouvernement deze, daarheen van uit ons land verzonden,
aardappelen, weigerde toe te laten. Al doet de Rhizoctonia
gewoonlijk géén eigenlijk nadeel aan de aardappelen, toch
is 't voor de handelaars zaak bij verzendingen, speciaal
voor Zuid-Afrika, te zorgen dat werkelijk onberispelijke waar
geleverd wordt, daar eene weigering van eene zending
natuurlijk voor den betrokkene groot nadeel medebrengt.
Ook blijft de Rhizoctonia op aardappelen niet altijd betrekkelijk onschuldig, daar de myceeldraden dezer zwam
onder bepaalde, nog niet nader bekende omstandigheden,
zich in de inwendige deelen van den aardappel kunnen
gaan verbreiden, en dan dien aardappel in rotting kunnen
doen overgaan. (Rhizoctonia-rot\ zie Ritzema Bos, „Ziekten
en Beschadigingen der Landbouwgewassen", I, blz. 160).
Orobanche minor S u t t , de klaverbremraap of klaverduivel vertoonde zich in Juni in een klaverland te Waarde
(Z.) ; wij gaven den betrokkene den raad, de klaver zoo
spoedig mogelijk te maaien, om te voorkomen, dat de
woekerplanten zaad vormden ;en verder zich in den vervolge,
door zijn zaaigoed te laten onderzoeken aan het Proefstation
voor Zaadcóntrole, voor dergelijke schade te vrijwaren.
ZIEKTEN, DOOR DIEREN VEROORZAAKT.
ZOOGDIEREN.

Arvicola
amphibius
L., de woelrat of waterrat (zie
Ritz. Bos, „Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen" II, bldz. 6), werd dit jaar op meerdere plaatsen in ons
land zeer schadelijk; wij ontvingen hieromtrent o.a. mededeelingen uit Terschelling, Waddingsveen (Z.H.), Gendringen,
Aalten, Blya (Fr.), Barlo (Ov.), en Breda. In laag gelegen
streken maakt men ter bestrijding wel gebruik van eigenaardige vallen ; ook laat men op de aangetaste perceëlen
wel katten losloopen, welker reuk de ratten schijnt te
doen verdwijnen. Verder kan gebruik gemaakt worden
van het middel tegen ratten, dat door de Rijksseruminrichting te Rotterdam verstrekt wordt ; het bleek ons een paar
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keeren, dat de aanwending van dit middel ook tegen de
woelrat de gewenschte resultaten oplevert.
Awicola
glareolus
S e h r e b . , de rosse veldmuis, was
blijkbaar de oorzaak der vreterij aan éénjarige twijgen van
Pinus sylvestris en Pinus strobus, die ons uit Breda (Liesbosch) werden toegezonden. Over de levenswijze van deze
veldmuis en de door haar veroorzaakte beschadiging zij
verder verwezen naar het stukje van mijn hand in het
cTijdschrift over Plantenziekten», 1911, bldz. 80.
Bij voorkeur schenen de muizen die exemplaren vàn
Pinus strobus aan te tasten, welke lijdende waren aan de
roest der Weymouthsdennen (Peridermium Strobi).
Te Veendam werden vinken {Fringilla coelebs L.) zeer
lastig door het afpikken van de kiem van uitgezaaid pruimenzaad. Aangeraden werd het in de praktijk beproefd
gebleken en algemeen toegepaste middel om zwarte draden
op ± 15 cM. boven den, grond 12 à 15 cM. van elkander
over het kiembed te spannen. De vogels schrikken zóó
van de draden, die zij niet zien en waar zij dus bij het
neerstrijken of opvliegen mede in aanraking komen, dat
zij niet spoedig op 't terrein weerkeeren.
Rltnaalden
veroorzaakten te Naaldwijk in een warenhuis, waar slaplanten en tomaten geteeld werden, aan deze
gewassen enorme schade. De grond was voor een jaar
gescheurd weiland, dus rijk aan halfverteerde plantaardige
stoffen, wat zonder twijfel van invloed is geweest op 't
voorkomen dezer schadelijke keverlarven. Als eenig bestrijdingsmiddel kon hier slechts worden aangeraden het
laten wegzoeken door kinderen en door kippen. Inspuitingen
in den grond met benzine of zwavelkoolstof, die ter bestrijding van engerlingen, emelten en aardrupsen vaak met
succès worden toegepast, geven bij ritnaalden geen voldoend
resultaat, wat door proeven in 't klein door ons nog eens
opnieuw 'kon worden bevestigd. — Ook te Aalsmeer ondervond men op pas gescheurd grasland last van ritnaalden
aan velerlei gewassen. Aangeraden werd het diep spitten,
het telen in den eersten tijd van gewassen met houtige
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wortels en het in den zomer bij feilen zonneschijn herhaaldelijk omwerken van den grond, bijv. na vroege erwten of
na vroege aardappelen.
Sllpha atrata L., de zwarte aaskever, die ook vroeger
in deze verslagen („Landbouwk. Tijdschrift", jaarg. 1903,
blz. 67 en ,,Mededeelingen", 1912, blz. 109) moest genoemd worden wegens aangerichte schade, werd in larvetoestand schadelijk aan bieten te Ettelsbrück in Luxemburg, zooals ons bij eene van daar ingekomen inzending
bleek. Het schijnt, dat deze van tijd tot tijd voorkomende,
doch nog altijd zeldzame beschadiging het meest zich voordoet op een bodem, waar veel minerale kalimeststoffen zijn
gebruikt. Indien het aangerichte kwaad van beteekenis
dreigt te worden, zal een tijdige bespuiting met Parijsch
groen de kevers en hunne larven kunnen dooden.
Te Klundert werd timmerhout aangetast door een tot de
Knotssprietigen behoorend kevertje, Lyctus
canaliculatus
L. De larven van dit kevertje boren gangen in 't hout en
kunnen op deze wijze, als zij in groot aantal voorkomen,
zeer schadelijk worden. Bij fijn timmerhout en meubelmakerswerk is het mogelijk de larven door inspuiting van
benzine of zwavelkoolstof te dooden ; in 't groot, in opslagplaatsen van hout b.v., is dit natuurlijk niet doenlijk. In
hout, dat behoorlijk cgewaterd» is, komt deze schade minder
voor, zoodat men daarin een voorbehoedmiddel heeft.
Lyctus canaliculatus tast allereerst en bij voorkeur het
spinthout aan.
Meligethes
aeneus F., het koohaadglanskevertje, dat
overal aanwezig is waar koolzaad en mosterd worden geteeld,
en dat een ware plaag kan worden op voor zaadvoortbrenging
geteelde koolplanten van allerlei soort, werd ons uit de
buurt van Haarlem toegezonden, waar 't kevertje <zwarte
vlieg» genoemd wordt. Er is al heel weinig aan te doen;
men zou kort vóór den bloei, als het dan nog mogelijk
is tusschen de planten te loopen, deze kunnen bespuiten
met Parijsch groen, wat ongetwijfeld vele kevers door het
vergif zou doen sterven; doch, daar zij ook op wilde planten, als boterbloemen en herik, voorkomen, zouden er weldra
weer vele van daar overvliegen op het koolzaad en daar

