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INLEIDING.
Sinds eenige tientallen van jaren h a d m e n in de practijk geconstateerd, dat vaak narcissen op bepaalde plekken slecht groeiden en
spoediger afstierven dan normaal het geval was. Zoolang het duidelijk
inzicht in het ziektebeeld ontbrak, werd het optreden aan geheel
verschillende oorzaken toegeschreven als verzuring, infectie, kwade
grond etc. Vooral in de laatste jaren was het aantal zieke plekken in
de narcissen zeer toegenomen, niet alleen schijnbaar doordat m e n
meer aandacht aan het ziektebeeld begon te schenken, m a a r in het
bijzonder door de sterke uitbreiding die de narcissencultuur onderging
tengevolge van de gunstige financieele resultaten.
H e t onderzoek, door het Phytopatbologisch instituut te Wageningen
verricht, ten einde na te gaan, in hoeverre m e n m e t een parasitaire
ziekte te doen had, leverde geen positieve resultaten op, weshalve
geadviseerd werd het onderzoek in de richting van chemische bodemanalyse voort te zetten.
Aanvankelijk meende m e n eenige aanwijzingen te vinden, dat inderdaad de oorzaak gezocht moest worden in den bodem : in den grond
afkomstig van een enkele zieke plek werd nitriet aangetoond en het
advies luidde: „ontwateren, goed bewerken en b e k a l k e n " . E e n later
onderzoek gaf als resultaat een abnormale verhouding tusschen h u m u s zuren in de goede en slechte plekken, zoodat ook hier het advies op
bekalking neerkwam. Ondertusschen was in 1921 door den Eijkstuinbouwconsulent te Lisse bij het Eijkslandbouwproefstation te Groningen
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een onderzoek aanhangig gemaakt betreffende het verband tusschen
de bolleneultures en verschillende grondsoorten, wat tevens een aanleiding was om ook aan de zieke plekken in de narcissen speciale aandacht te wijden, in het bijzonder langs de richtlijnen van p H , kalkgehalte en bekalking, vooral ook omdat de practici, wanneer ietsdergelijks in de hyacinthen optrad, vaak bekalking toepasten.
Door dit onderzoek, dat verricht werd door de toenmalige Bodemkundige Afdeeling van het Eijkslandbouwproefstation, werd positief
aangetoond, dat de oorzaak van de ziekte onmogelijk kan liggen in d e
natuur- en scheikundige samenstelling van den grond en dat m e n
dus in een andere richting zou moeten zoeken, weshalve in 1922 d e
hulp werd ingeroepen van de Botanische en Bacteriologische afdeelingen van het Eijkslandbouwproefstation te Groningen.
Bij het bacteriologisch onderzoek van den grond bleek, dat het
verloop van de nitrificatie in gronden, afkomstig van vijf verschillende
tuinen geheel normaal verliep en dat er geen noemenswaardige verschillen optraden in nitrificatiesnelheid tusschen de zieke en gezonde
plekken dezer tuinen. Zooals bekend, kan de nitrificatiesnelheid in
een aantal gevallen eenige aanwijzingen geven omtrent een meer of
minder gunstige bodemconditie. I n dit geval trad steeds binnen
3 weken een sterke nitraatreactie op, zonder dat in dien tijd aantoonbare hoeveelheden nitriet gevormd waren. Hierdoor was het onwaarschijnlijk, dat nitrietvorming voor de directe of indirecte oorzaak van
het verschijnsel moest worden gehouden.
Van andere zijde heeft m e n de oorzaak gezocht in de aanwezigheid
van sulfiden tengevolge van bacteriologische reductieprocessen. *) Ook
deze veronderstelling bleek onhoudbaar, daar de ziekte op tal van
plaatsen voorkwam, waar de condities voor het optreden van deze
reductieverschijnselen geheel afwezig waren en waar dan ook geen
sulfiden aantoonbaar bleken.
N a a r m a t e m e n meer op de verschijnselen ging letten, t r a c h t t e m e n
het euvel met verschillende middelen te bestrijden. E e n van de meest
gebruikelijke methoden was wel het zgn. delven, waarbij de grond tot
op drie steek ( = ± 75 cm.) werd omgewerkt, zoodanig, dat de bovengrond onder en de ondergrond boven kwam. Dit was alleen dààr
mogelijk, waar in den ondergrond geen veen of zware klei voorkwam
en gaf inderdaad in het eerste jaar vaak een meer of minder belangrijke
verbetering. Dit was echter zelden blijvend en vaak ook slechts schijn,
omdat m e n op die plekken het tweede jaar een ander gewas ging
telen, terwijl dan later bleek, dat de plek toch weer te voorschijn
kwam, wanneer de grond weer voor de narcissencultuur in gebruik
genomen werd.
Ook paste men in de practijk nogal vaak bekalking toe, soms m e t
eenig resultaat, doch het meest waarschijnlijk is, dat in die gevallen
1) O. DE W I T .Weekblad voor Bloembollencultuur, 25 J a n u a r i 1924, blz. 264.
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het resultaat te wijten was aan de intensievere grondbewerking, die
bijna steeds met die bekalking gepaard ging.
I n enkele gevallen heeft men den grond ook wel zgn. „ u i t g e v a r e n " ,
dat wil zeggen twee of drie steek uitgegraven en weggebracht en geheel
door nieuwen goeden grond vervangen. Ook deze methode leverde geen
blijvend succes en was bovendien uiterst kostbaar.
Doordat men langzamerhand steeds meer aandacht aan de ziekte
was gaan schenken, was ten slotte ook het ziektebeeld duidelijker
vastgesteld.

Ziektebeeld

van het te velde staande

gewas.

Op de zieke plekken ziet men vaak reeds bij het begin van den
groei de planten achterblijven, doch in de meeste gevallen is dit niet
sprekend, uitgezonderd wanneer de bollen pas het 2de jaar worden
opgenomen, zooals bij Nare. poeticus ornatus vaak geschiedt. D a n zijn
de plekken bij het begin van den groei in het 2de jaar en zelfs reeds
bij het opkomen duidelijk waar te nemen. (Zie foto fig. g.)
Bij de eenjarige cultures ziet m e n de ziekte eerst duidelijk naar
voren komen tegen het einde van den groei, in de periode der grootste
verdamping. De planten staan lager en dunner in het kruid, de toppen
der bladeren zijn geel en op de flink zieke plekken zijn vaak de meeste
planten reeds afgestorven, terwijl de gezonde planten nog groen staan,
waardoor in die periode de grens tusschen gezonden en zieken grond
vrij scherp naar voren komt. H a a l t m e n de zieke planten uit den
grond, dan blijkt, dat het wortelstelsel grootendeels is afgestorven.
Op doorsnede zijn de bollen volkomen gezond, terwijl meerdere,
overigens gave, wortels dikwijls kleine bruine plekjes vertoonen. (Zie
foto's fig. b en c.)
De ligging der plekken is willekeurig, soms midden in het land,
soms aan den kant, nu eens in de laagte, dan weer op hoogere plaatsen,
zoodat m e n niet den indruk krijgt dat hiervoor eenige regel geldt. Wel
komen de volgende jaren de bestaande plekken op dezelfde plaats weer
terug en breiden zij zich geleidelijk uit, in den regel langzaam, bijv. in
1 à 2 jaar niet verder dan een meter, doch soms ook heel snel, waarschijnlijk in verband met het vast blijven staan van de narcissen,
zooals bij Ornatus, waarbij zeer vaak betrekkelijk onbelangrijke plekjes
van het eerste jaar zich in het tweede jaar onrustbarend vergroot
hebben.
Meermalen is het, vooral in de laatste jaren, voorgekomen, dat in
sommige tuinen de ziekte plotseling in vrij hevige m a t e optrad op
plaatsen, waar m e n er vroeger nooit iets van gemerkt had, ook op
gronden, die nieuw in cultuur genomen zijn, zoodat de oorzaak niet
kan liggen in een zekere bodemmoeheid tengevolge van herhaalde
cultuur van narcissen; toch werkt dit laatste het verschijnsel in
de hand.
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Hoewel het onderzoek zieh aanvankelijk beperkte tot de narcissen,
bleek al spoedig, dat dergelijke plekken ook in de hyacinthen voorkwamen, terwijl soms op dezelfde plaatsen waar de narcissen ziek
werden, ook de hyacinthen van den wortel gingen. H e t ziektebeeld
is hier analoog aan dat van de narcissen. W a t betreft de gevoeligheid
van de verschillende narcissen-soorten is gebleken, dat heel vatbaar,
is de geheele groep Nare. poeticus (en in 't bijzonder ornatus) ; verder
ook bicolor Victoria, E m p e r o r iets minder, Glory of Leyden, Madame
de Graaf, Ajax, Mad. P l e m p .
Bij de hyacinthen zijn het vooral de fijnwortelige soorten, die van
de ziekte te lijden hebben, o.a. Gertrude, Queen of the P i n k s , Yellow
Hammer.
Tulpen hebben van deze ziekte waarschijnlijk weinig hinder.

De

Schade.

De bollen van de zieke planten zijn in het algemeen volkomen gaaf,
alleen het wortelstelsel is grootendeels afgestorven, terwijl er vaak
een gewichtsafname te constateeren is in plaats van de normale
toename.
Wanneer de bollen, afkomstig van zelfs flink zieke plekken, het
volgende jaar in gezonden grond worden geplant, groeien ze uitstekend
en leveren een normaal gewas, zoodat de ziekte niet aan den bol, doch
geheel aan den grond gebonden is. Men heeft om die reden in sommige gevallen tuinen geheel verlaten, omdat de cultuur daar steeds
mislukte, waartoe men slechts zelden overgaat, daar de oppervlakte,
die voor de cultuur van bloembollen geschikt is, beperkt is.
E e n indruk van den omvang der schade, welke door deze ziekte aan
het gewas wordt toegebracht, krijgt m e n uit de volgende cijfers.
Bij den kweeker TANIS werd geoogst van een gezond gedeelte van
een tuin, beplant m e t Nare. poeticus ornatus per bed van 2J E . B .
47,2 45,4
en 47,1 E . G . = gem. 46,6 E . G .
van het zieke perceel daarentegen
9,1
8,3
en 9,4 E . G . = gem. 8,9 E . G .
Bij den kweeker VERDEGAAL was de opbrengst van Nare. Victoria
van de gezonde bedden (van 3 B . R . lengte) 64 à 70 E . G . , van de zieke
bedden gemiddeld 26 E . G . , waarbij nog moet worden opgemerkt, dat
de bedden niet egaal ziek waren, in welk geval de opbrengst op niet
meer dan 18 à 20 E . G . geschat werd.
De financieele schade is natuurlijk afhankelijk van de marktprijzen;
bij een sterk zieke plek en de in 1925 geldende (vrij hooge) prijzen
bedroeg bij de hyacinthen de schade per bed ongeveer f 60—f 70.
Bij één firma bedroeg de schade in de narcissen van 135 zieke bedden
f 4725. Gezien het feit, dat deze plekken vrij veelvuldig voorkomen,
kan men zeker zijn, dat de schade, welke er door veroorzaakt wordt,
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