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Prof. Dr H. M. QUANJER
Aan U, MijnheerdePresident, Curatorder Landbouwhogeschool,
die menigmaal Uw belangstelling in hetplantenziektenkundig
onderzoek hebt getoond, aanjou, mijn vrouw,diehethieraanverbonden lief enleedmetmijhebtgedeeld, aanUallen,dieaanwezig
zijt bij het afscheidscollege tot het houden waarvan de Rector
Magnificus mij heeftuitgenodigd, wil ik nu iets meedelenvan
hetwerk,datvoor mij eenlevenstaak is geweest.
In het jaar 1904 werd ik benoemd tot assistent aan het Phytopathologisch
Laboratorium „WILLIE COMMELIN SCHOLTEN" te Amsterdam, een particuliere
stichting met Rijkssubsidie. Mijn directeur Professor RITZEMA BOS kreeg inzendingen uit het hele land van land-, tuin- en bosbouwers, die zich, dikwijls
terecht, ongerust maakten over de een of andere plaag of ziekte in hun gewassen
of bomen. Hij gaf meestal zelf advies als er insecten, soms ook als er schimmels
in 't spel waren en hij kwam er meer en meer toe het geval aan mij over te reiken
wanneer vermoed werd, dat schimmels de schuldigen zouden zijn.
In 1906 kwam het laboratorium W.C.S. onder leiding van Professor WESTERDIJK, die het woonhuis in Amsterdam spoedig kon verruilen voor een betere
werkgelegenheid in Baarn, waar zij de Phytopathologie op mycologische grondslag tot ontwikkeling bracht en een aantal phytopathologen heeft opgeleid.
Professor RITZEMA Bos en ik trokken naar Wageningen, waar de Regering intussen een Instituut voor Phytopathologie aan de Rijks- Hogere Land-, Tuinen Bosbouwschool had verbonden. De stroom van inzendingen werd nog grot«.
In Amsterdam kon ik er nog eens op uittrekken en op het veld de verwekker
vinden oa van de „draaihartigheid" van kool,een kleinegalmugmade,die altijd
verdween als men de planten aanraakte en die dus aan het ingezonden materiaal
niet te vinden was In Wageningen werden wij door het toenemende werk meer
aan onze standplaats gebonden. Daar stond tegenover dat wij hier meer contact
kregen met de beoefenaars van andere landbouwvakken. Dat b.v. een ziekte in
de haver later „veenkoloniale" ziekte genoemd, niet, zoals tijdens ons verblijf
te Amsterdam nog geloofd werd, door een schimmel wordt verwekt, maar het
gevolgisvan het niet beschikbaar zijn van een der „microëlementen" opalcalisch
bemeste grond, is door samenwerking van phytopathologen en bodemkundigen
aan het lichtgekomen. Nadat HUDIG een eindweegs was gevorderd met dit
vraagstuk is het in Australië door SAMUEL en PIPER geheel opgelost. Als gevolg
van het onderzoek van uit het gehele land ingezonden materiaal kon in vele
gevallen teleurstelling worden voorkomen hetgeen voor de betrokkenen van
economisch belang was. Maar ook uit sociaal-economisch oogpunt stonden belangen op het spel. Voorons land nieuwe ziekten en plagen werden spoedig ontdekt en er werden hiertegen, evenals tegen oude bekenden, dikwijls bruikbare
adviezen gegeven, die het gehele land ten goede kwamen.

Het onbevredigende was evenwel, dat het aantal ziekten met onbekende oorzaak, waarover advies gevraagd werd, toenam. Maar ook wanneer de oorzaak
bekend was,wisten deboeken, en dusookwij, erinvelegevallen juist niet genoeg
van om de practijk te kunnen helpen. Ofschoon het mij b.v. gelukt was van de
„draaihartigheid" van kool en ook van de „omvalziekte" van dit gewas de verwekkers te kweken en hun pathogeen karakter door infectieproeven te bewijzen,
heeft het nog25jaar geduurd voor zeeffectief konden worden bestreden, hetgeen
te danken was aan veel intensiever onderzoek van Dr LEEFMANS en Ir Hus.
Toen wij enige jaren gewerkt hadden in Wageningen, kwamen de Heren VAN
POETEREN en SCHOEVERS onste hulp. Deeerstebracht de Plantenziektenkundige
Dienst tot ontwikkeling. Deze Dienst, die ontstaan was uit de noodzaak om te
voldoen aan de gezondheidseisen, die het buitenland stelt aan de uit Nederland
ingevoerdeplanten enplantendelen, had, totdat VAN POETEREN er zich mee bezig
ginghouden, weinigte betekenen. Wat dezeDienst isgeworden onder zijn leiding
is algemeen bekend. De nieuwe directeur Dr BRIEJÈR reorganiseert hem op zodanigewijze,dat hij aan denieuwena-oorlogseeisenvoldoet. De Heer SCHOEVERS
heeft zich met succes in deadviesdienst ingewerkt, hij was een echteplantenarts.
Later heeft hij ookgetracht het wisselend optreden van plantenplagen en-ziekten
tot een opgave van phaenologisch onderzoek te maken. Toen SCHOEVERS het
advieswerk meer en meer van mij overnam; behoefde ik alleen nog te worden
geraadpleegd bij het binnenkomen van ziekten met onbekende oorzaak. Nu kon
ik het werk rustiger overzien. Daarbij valt op dat door schimmels, bacteriën,
aaltjes of insecten verwekte plantenziekten in 't algemeen een gelocaliseerd karakter hebben, maar dat pathogène verschijnselen, waarin de plant als geheel
betrokken is,meestal niet door zulke organismen worden verwekt.
Bij deze laatste bestonden twee mogelijkheden. Zij konden het rechtstreeks
gevolg zijn van abnormale omstandigheden van physische of chemische aard
zoals de reeds genoemde haverziekte. Daarvan hebben wij later in Nederland
voorbeelden leren kennen, o.a. de „onderzeeër"-vorming van aardappelen, welk
verschijnsel door WELLENSIEK verklaard kon worden als gevolg van langdurige
warmte en droogte tijdens de groei en de overmatige afspruiting, die daarop al
vroeg in de winter moet plaats hebben. Wat er dan nog van de pootaardappels
overblijft, isna het uitpoten niet meer instaat normaleplanten voort te brengen;
alleen knolletjes kunnen er zich uit ontwikkelen. Tot de kennis van de gebreken overmaatziekten hebben de dames Dr LÖHNIS en D E BRUYN en de Heren
Dr v. SCHREVEN, in het Zuid-Hollands Glasdistrict Ir VAN KOOT en in Zeeland
Dr MULDER, bijdragen geleverd.
Maar er is een ziektetype, dat nog veel meer doet denken aan wat wij mensen
onder ziekte verstaan. In het begin van deze eeuw kwam dit veel voor in de
aardappelcultuur en werd door de kwekers voor „ontaarding" gehouden. Van
hoe ernstige aard het was, kan men afleiden uit een Duits geschrift dat tot titel
had „Europa's Kartoffelbau inGefahr". Maar degeleerdenvandat land schreven
het - dat was nu eenmaal de geest van de tijd - toe aan schimmels, bacteriën en
nematoden. Beurtelings werden tot deze rubrieken behorende organismen als
verwekkers dezer ziekten gedoodverfd, alsof er in Duitsland geen ROBERT KOCH
had geleefd, alsof niet reeds lang erkend was dat de infectieproef het beslissende
is in de Phytopathologie.
Aardappelplanten en knollen met dit ziektetype kwamen ook in Wageningen
in ontstellend groot aantal binnen. Ik ben nooit in staat geweest zulkewonder-

lijkedingentevinden alsdiecollega'sbeschreveno.a.onderdetitel „daspilzlose
Folgestadium der Fusarium-blattrollkrankheit".Naherhaald onderzoek, waarbij
'k de afwezigheid van schimmels, bacteriën en aaltjes constateerde, heb ik mij
ertoe bepaald zieke en gezonde planten te vergelijken, uit- en inwendig te beschrijven en door enting, d.i. de eenvoudigste vorm van infectieproef, vast te
stellen,dat erbesmettinginhetspelwas.Zoleerdeikdephloëemnecrosekennen
alsinwendig kenmerk endebesmettelijkheid alsuitwendigwaarneembareeigenschap van de bladrolziekte van deaardappel. Demozaïekziektevan dit gewas,
dietot dezelfde groepvan besmettelijke ziekten bleektebehoren,deedverwantschapvermoedenmetdegelijknamigeziektevantabak,dietwintigjarentevoren
door BEIJERINCK aan een „contagium vivum fluidum" was toegeschreven, een
»virus" zoals wij nu zeggen. De bladrolziekte bood echter, in tegenstelling met
de
mozaiekziekte,weerstand aanallepogingen omhaar metsapoverte brengen
e
n zolaghetvoordehandaan tenemen dat ermeer„viren" zijn.
Alspoedigna mijn komst inWageningenwasmijonderwijs inplantenziektenkunde aan deRijks Hogere Land-,Tuin- en Bosbouwschooltoevertrouwd, eerst
voorleerlingen,dievoor detropen bestemd waren en later ook voor hen, diede
Nederlandselandbouwalsstudierichting hadden gekozen.Zokwamikertoeproevenmet hen inte zetten.Schimmels,uit ziekeplanten geisoleerd,werden op gezondeexemplaren van dezelfde soort losgelaten. Ieder diezulke infectieproeven
doet, ondervindt daarbij, dat men er alleen in slaagt ziekten op deze wijze te
verwekken,wanneerdeplanttoteenvatbaarrasbehoort,ineenvatbaarstadium
verkeert en wanneer de ziekteverwekker door regeling van licht, temperatuur,
vochtigheid en voeding tot sterke agressie kan worden aangezet. Elke agressor
stelt zijn eigen eisen aan het milieu; deeen profiteert van gebrek, deander van
overmaat. Een physiologisch krachtige plant istegen velevan dezeorganismen
bestand.Maarditgeldtminderalgemeenvoordeeigenlijke,obligateofbiotrophe
parasieten endeviren, dieniet opkunstmatige voedingsbodems kunnenworden
gekweekt,ofschoon ookhiervaakeenderdefactorin't spelis,diehetproces,dat
zichafspeelt tussen plant en parasiet in 't nadeel van deeerstebeslist.
Hetgeschieddeindiedagen,datDrOORTWIJN BOTJESteOostwoldeengeniale
inval had, die hemtot proefnemingen bracht, waarvan deuitslagvooronsland
van onschatbare betekenis zou worden. Wanneer de bladrolziekte zich op het
veld van ziekeop gezonde planten verspreidt, maar een incubatietijd heeft van
een jaar, dan moet men dit kunnen vinden door gezonde planten, waarvan de
stand tenopzichtevan ziekebekend is,afzonderlijk natetelen.Dezegedachtengang in proeven omzettend, kreeg hij een positief resultaat. Hij maakte in de
volgendejaren eengedeeltevan zijn bedrijf dienstbaar aan degrotevooruitgang
in deteelt van pootaardappels, die nu mogelijk was geworden en dit ook werd,
dank zij de voorlichting aan telers van Ir VERHOEVEN, destijds verbonden aan
de Plantenziektenkundige Dienst, van Professor DORST, die toen in Friesland
werkzaam
wasenveleanderen; de N.A.K. heeft in dezeontwikkeling eengrote
f
ol gespeeld.
Onder deandere, niet minder geniale invallen van Dr OORTWIJN BOTJESwas
er
een,dietot infectieproeven leidde,welkebeterinWageningendaninOostwold
kondenwordenondernomen.Zijleerdenons,dat debladrolziektedoordeperzik«
bladluis wordt verspreid, verklaarden waarom deze ziekte in bepaalde reeksen
van jaren volgende op een voorspoedige vlucht dezer diertjes, zo sterk in uitbreiding toeneemt, waarom zij minder kans op uitbreiding heeft in streken met

een ruwklimaat ennogveledingen meer, aandestudie waarvan ikmij gaarne
geheel hadwillen wijden, ookomdat door mijwasopgemerkt, dat virusziekten
voorveleanderevoedings-ensiergewassenvanbetekenis zijn.
Intussen vloeiden uit in Wageningen gepubliceerde resultaten uitnodigingerr
voort uitlandenvandewestelijke hemisfeer omerovertekomenspreken.Toen
begonmeninDenHaagtebegrijpen, dathetmisschien demoeitewaardwasom
niet alleen hetwerk vandePlantenziektenkundige Dienst, dieintussen vande
Landbouwhogeschoolwasafgesplitst, maarookexperimenteel phytopathologisch
werk te steunen. Collega VISSER spande zich ervoor, zorgde metdehem eigen
voortvarendheiddathetgewenste,geïsoleerdliggendeproefveld metlaboratorium
enviruskassen erkwam; zijn medewerker VAN HOUTENverzorgdedebouw.
Van het phytopathologisch onderwijs, dat in hoofdzaak van mycologische
aard is,zouik worden vrijgesteld. ReedswasDr STAHELte hulp geroepenom
dit onderwijsteverzorgen,maar hijtrok zichterugomdatergeenhulpmiddelen
voor experimenteel werk op dit gebied waren. Wegens vertrek van Professor
STAHELenhetfeit, datertoen geenmethemtevergelijken mycologen beschikbaar waren, moest ik welzorgen dat er virologen en mycologen kwamen. Ik
meendenietbetertekunnendoendaneentweetalaandeHogeschoolaangestelde
plantkundigen, wier aantal later verdubbeld werd en enkele op devoorgrond
tredende studenten de gelegenheid te geven zich tot mycoloog, viroloog of
nematoloog te doen ontwikkelen. Hetwaseen grote vooruitgang, dat, nahet
aftreden vanProfessor RITZEMA BOS, hetonderwijs enexperimenteel onderzoek
op entomologisch gebied tengevolge van de benoeming vanProfessor ROEPKE
tot hunrecht konden komen. De ontdekking datdeiepenspintkevers deiepenziekte overbrengen, waseen der resultaten van de Wageningse entomologen.
Wat verder opdatgebied isverrichttebespreken, hoort niettotmijn taak. Wel
bleef, inoverlegmetProf. ROEPKE, destudie der nematoden tot mijn afdeling
behoren.
De hulpmiddelen, die ik had gekregen voor het onderzoek der virusziekten
van deaardappelen moest iknuookaan mycologisch werk dienstbaar maken,
zoals U nogsteeds kunt opmaken uit de naam van het laboratorium „voor
MycologieenAardappelonderzoek". Daterondanks hetfeit, datderuimte hier
niet op berekend was,toch enigeresultaten opdrieërleigebied zijn verkregen,is
te danken aandeonderzoekers zelf.Vandezeresultaten worden er hier, zijhet
onvolledig, enkele meegedeeld, waarbij eerst diewelkeopmycologisch, dan die
welkeopvirologisch entenslotte diewelkeopnematologisch terrein liggenaan
debeurt komen.
Mej. H. L.Q. DE BRUYN bewijst met haar grondleggend werk over de Phytophthoravandeaardappelgrotedienstenaanhet Instituut voorVeredelingvan
Landbouwgewassen. Zij heeft bovendien ontdekt watde „derde" factor is, die
leidt tot hetafsterven vandebloemknoppen derAalsmeersetrekseringen.Phytophthora syringae iselk jaar aanwezig,maaralleen wanneer deherfst overmatig
vochtigis,dringt dezezwamvandebladeren viadeschorstotdeknoppendoor,
juist ineenperiode,waarin deschorszichniet verwerenkan.
Bij de studie van een voor de boon pathogène schimmel van het geslacht
Gloeosporium wasreeds een mijner eerste promovendi, Dr H. R. A. MULLER,
eigenaardige aanpassingsverschijnselen op'tspoor gekomen. Ookopditvoorde
Phytopathologie belangrijke aanpassingsvraagstuk heeft Mej. DE BRUYN bij
haar Phytophthora-studie nieuwlichtlaten schijnen.

Pas meer dan tien jaar na de oprichting van het voor de studie van virusziekten ingericht gebouw gelukte het er een kas aan toe te voegen, waarin infectieproeven kunnen worden genomen bij regelbare temperatuur, vochtigheid
en licht. Toen de Inspecteur van het Landbouwonderwijs, onze tegenwoordige
President-Curator, er zich voorspande, kon de kas, volgens het ontwerp van
Dr OORT, gebouwd worden. Hier kon de derde factor, die bij zoveel plantenziekten beslissend is,wordenbestudeerd. Deinrichtingvan dezekasheeft, evenfis die van het laboratorium, gedurende de bezetting zeer geleden. Dat wij er
intussen weer intensief gebruik van maken isvooral te danken aan devindingrijkheid en technische bekwaamheid van onze medewerker BOEKHORST.
Onder de voor de Nederlandse veredelaars belangrijke resultaten verdienen
dievanDrOORTeenspecialevermelding. Hij heeft o.a. doortoepassingvan door
hemuitgedachte infectieproeven de kennis der roest- en stuifbrandziekten van
tarween gerst verrijkt. Opprocessen, diezich tussen tarwerassen enrassen van
deze parasieten afspelen, hebben wij, als gevolg van dit werk, een goede kijk
gekregen. Devatbaarheid kan in verschillende graden aanwezig zijn maar van
aanpassing ishiergeen sprake;welvan eengevecht tussen plant enagressorop
teven en dood. Voor de veredelaars van granen, vlas, klaver, bonen,tomaten,
asperges en andere land- en tuinbouwgewassen is de medewerking van phytoPathologen onmisbaar geworden, nu wij weten, dat bij deroest-enbrandzwammen en andere parasieten rassen voorkomen, die van elkaar verschillen in de
Plantenrassen, waaraan zij de voorkeur geven. De opsporing van rassen van
voor Nederlandse cultuurgewassen pathogèneschimmelsenvirenenvanmethodenomdevatbaarheid ervoortebepalen,begintonderleidingvandeHogeschoolPhytopathologenenhen,diehiergastvrijheid genieten,van betekenisteworden.
Indit verband mogeookworden gewezen op Dr OROSJEAN'Swerk, dat o.a. ten
doelheeft voor loodglansonvatbare rassen van pruimen te winnen en DrGoosSENSwaarnemingen over vatbaarheid van erwtenrassen voor een Fusarium, die
nieuw schijnt te zijn voor Nederland.
Thans dienen, ook al weer onvolledig, enkele resultaten van de studie der
virusziekten teworden vermeld. Indestudent THUNOvond ik iemand, diedoor
physiologisch onderzoek bevestigde, dat het primaire bij de bladrolziekteishet
»nde zeefvaten werkzame virus en dat verschuiving der enzymatische functies
maareenverschijnsel isvan detweedeofderderang;dit washetonderwerpvan
zijnproefschrift. Eenanderproefschrift, datvanDrELZE,brachtnaderegegevens
over derol,diedeperzikbladluisspeelt ensteldevast, dat het virusderbladrolziekte in een obligate verhouding staat tot de luis. Min of meer sluit zich hier
ook bij aan het vrij wat later verschenen proefschrift van Dr VAN SCHREVEN,
dat gewijd isaan dephysiogeneziekten van deaardappelplant, diedestijds met
de virusziekten werdenverward,endestudiënvanDrv.D.LEKenDrv.D.MEER
over een houtvatenziekte, die eveneens behoorde tot de verschijnselen, die er
meeverward zijn geworden.
Het wasmij intussen gebleken dat devirusziekten, waarmeedeaardappelcultuurookin Nederland tekampen heeft, bijna eventalrijk zijn alsdedoorschimmelsverwekteziektenendat zij indewijzevan infectie, indeherkomst vanhet
virusenindeanatomischeverschijnselen waarmeegevoeligerasseneropreageren,
zeerverschillend zijn. Het onderzoek moest dussterk worden uitgebreid; ikwas
toen zogelukkigindestudent, nu Ir ROZENDAAI, iemand tevinden, diezichtot
deze studie bijzonder voelde aangetrokken. Hij heeft hierover reeds enkele

kleinere publicaties het licht doen zien, maar de uitgave van het gehele werk is
vertraagd in verband met de grote omvang, die het heeft aangenomen.
Om de virusziekten van de aardappel groeperen zich in onze studiën die van
biet, tabak, peulvruchten, aardbei en steenvruchten. Nadat door mij in de kennis
der bietenziekten enige orde was gebracht, konden van de „vergelingsziekte"
door de Belg Ir ROLAND, die enige zomers in Wageningen werkte, en onze oudleerling VAN SCHREVEN in Bergen opZoom een paar bladluis-soorten als vectoren
worden aangewezen. Daarna is dit werk geheel door het Instituut te Bergen op
Zoom overgenomen, waar Dr HARTSUIJKER o.a. heeft aangetoond van hoe
groot belang voederbietkuilen als infectiebron zijn. Aan de studie van virusziekten heeft tijdens zijn verlof Professor THUNG meegewerkt, terwijl Ir HUBBELING en Ir v. D. WANT ons de infectiebronnen van bonenviren nader hebben
leren kennen. Dezezijn van zeerverschillende aard. Sommige viren zijn specialisten, andere gaan van de wilde flora op de cultuurplanten over, weer andere
infecteren van de grond uit en deze laatste zijn nog in vele opzichten raadselachtig, al zijn er dan ook reeds electronenfoto's van genomen. Samenwerking
van Ir ROZENDAAL en Ir v. D. WANT heeft reeds geleerd, dat zowel de aardappel
als de tabak vatbaar zijn voor infectie van een dezer viren.
Nu Dr DE FLUITER het entomologisch gedeelte van Dr KLINKENBERG'S onderzoek over de aardbeiviren op zich genomen heeft, kunnen wij ook daarvan resultaten verwachten; de medewerking van de Heer HILLE RIS LAMBERS op
't gebied van de systematiek der vectoren is ons eveneens welkom. Er moet
evenwel nog veel meer worden gedaan zal het virologisch onderzoek voldoen
aan de rechtmatige eisen, die de landbouw, de groenteteelt, deteelt van groot en
klein ooft en desierteelt mogen stellen in een land, dat op dit gebied in de eerste
rijen heeft gestaan.
Voor ik van het virologisch onderzoek afstap, wil ik memoreren dat ook Dr
BAWDEN aan het Rothamsted Experimental Station en Professor VAN SLOGTEREN
te Lisseons nu en dan hebben geholpen.
Toen in 1923het tegenwoordig.laboratorium en proefveld in gebruik genomen
werd, kwam ik in aanraking met een vraagstuk op nematologisch gebied. Het
laboratorium is gebouwd op gescheurd grasland in de Gelderse vallei, waar ik
een ongespecialiseerd stengelaaltje vond in witte klaver, pinksterbloem en boterbloem. Dit ging op tal van cultuurplanten, o.a. aardappel over, in tegenstelling
met het gespecialiseerde stengelaaltje, dat ziekte in cultuurgewassen als hyacinth
en narcis verwekt. Enkele jaren later werd ik weer op anderewijzeinhet Nematoden-vraagstuk betrokken. Uwilt mij wel een korte uiteenzetting over besmetting en zuivering van de grond toestaan als inleiding tot deze kwestie, die tot
een zeer intensief onderzoek van Ir SEINHORST geleid heeft, een onderzoek over
„reup" in de rogge,dat nieuw licht werpt op dederde factor, die hier in 't spel is.
Zijn werk zal over niet te lange tijd worden gepubliceerd; ik wil mij er daarom
toe bepalen het kort in te leiden.
;
Een steeds grotere betekenis voor de gezondheidstoestand der cultuurplanten
krijgen depathogenen, dievan degrond uit deplant besmetten: viren,schimmels,
aaltjes en insecten. Want naarmate de levensstandaard stijgt en de bevolking
groeit, moet er meer voortgebracht worden, terwijl voor land-, tuin- en bosbouw
steeds minder grond beschikbaar is. De neiging bestaat om te dikwijls met hetzelfde productieve voedingsgewas op dezelfde grond terug te komen. Het ontbreekt niet aan profeten, die voorspellen, dat er een catastrophe moet volgen op

de geforceerde cultuur, hetovermatig gebruik vankunstmest enhetverliesaan
organische stof. Inderdaad gaanindemodernesamenleving kapitalen aanafvalstoffen verlorenenmenkaninstemmen metdepropagandisten voorhetbehoud
daarvanenhetterugvoerenaandegrondinverschillendevormo.a.vancompost.
Maardevoorspellingdatalleplantenziekten alsgevolgvanafschaffing vanminerale en het gebruik van organische mest zouden verdwijnen, moet tot teleurstelling leiden. Erkend moet worden, datsommige physiogene ziekten opdeze
wijze tot zekere graad kunnen worden vermeden. Ookleert deervaring inde
nieuwe Zuiderzeepolders, dat de tarwehalmdoder, dieal spoedig na het ingebruik nemenvanhetland ingrotehevigheid optrad, later alsdebodem rijkeris
aan organische stof, verdwijnt, althans op de zwaardere grond. Ook heeft Ir
CLEVERINGA aangetoond, dat de „reup" in de rogge in belangrijke mate kan
worden onschadelijk gemaakt door verbetering vandebodemstructuur. Verder
zijn er aanwijzingen, dat bepaalde tussenculturen de zuivering van de grond
versnellen; lucerne enrogge hebben eendergelijk effect ten opzichte van aardappelschurft, sojaboon tenopzichte vaneenbepaald typevanwortelaantasting
van aardbei. Deze ervaringen hebben tot intensiever onderzoek geleid, waarin
zowel microbiologen als phytopathologen betrokken zijn. Ir SEINHORST houdt
zichteWageningen metditvraagstuk beziginverband methetstengelaaltjeen
komt totresultaten, die Ir CLEVERINGA'Servaringtendele verklaren. Dr KLINKENBERG isbegonnenmet hetonderzoekvan aardbeiziekten dieverwektworden
doorschimmels, dievandegrond uit infecteren. Ofdergelijk werk evenwel ook
zalkunnen leidentothetvindenvan middelentotsnellerzuiveringvandegrond
van aardappel- ofbietenmoeheid iszeerdevraag; deeieren toch vandehierbij
werkzamesoorten vanhetwortelaaltjesgeslacht Heterodera zijn inhun„cysten"
goed beschermd. Menmoet zich derhalve houden aan de periode, dievolgens
wettelijk voorschrift tussen twee achtereenvolgende beplantingen van dezelfde
grond met aardappelen moet verlopen; waar de besmetting reeds aan 't licht
>s getreden moeten ernstiger maatregelen worden genomen.Toch moet menhet
onderzoek vandestrijd, diezichindegrond afspeelt tussen deverwekkersvan
ziekten endeandere bodemorganismen metkracht voortzetten ommiddelen fat
vinden, diede nuttige bodembewoners een voorsprong kunnen geven. Of met
chemischeImiddelen eendergelijk effect teverkrijgen iszonderdateropdeduur
schadelijke gevolgen uit voortvloeien, moet eveneens worden onderzocht.
Het phytopathologisch onderzoek, dat 45 jaar geleden door twee personen
°Pvrijprimitievewijzewerdverricht,isuitgegroeidtoteenintensievestudievan
specialisten,die goede hulpmiddelen hebbenenernog meer moeten hebben.Zij
zijnverbonden aanverschillende instellingen waarvan de belangrijkste gelegen
zijnteWageningen,Baarn,Lisse,BergenopZoom,Naaldwijk, AalsmeerenVenlo,
terwijl ook aansommige Universieiten enproeftuinen entomologen en phytopathologen werkzaamzijn.Mijneerstewerk, hetadvies geven, wordt nugrotendeels verricht door de Land- en Tuinbouwvoorlichtingsdiensten, wier deskundigen op dit gebied leiding ontvangen van de consulenten Ir VERHOEVEN en
IrHus. Gevallen,waarovertwijfel bestaat, wordenbijdePlantenziektenkundige
Dienst gebracht, diezich zonodigmethet Hogeschool-Instituut in verbinding
stelt. Daar deHogeschool-entomologenen-phytopathologenuitdeaardderzaak
op het fundamenteel onderzoekenhetonderwijs zijn aangewezenenhetaantal
Plantenziekten,diemenopgrondvandebestaande kennis niet kan voorkörnen
of bestrijden, vooral indeTuinbouw, zogroot is^heeft deHogeschool nureeds
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aan een achttal phytopathologen gastvrijheid verleend, maar deze zullen met
hen, die aanUniversiteiten,proeftuinen enelderswerkzaamzijn,verenigdworden
in een nieuw Instituut voor Plantenziektenkundig onderzoek, dat, ter instandhouding van de samenwerking, wordt opgericht op het terrein van het Laboratorium voor MycologieenAardappelonderzoek van het Hogeschool-Instituut.
TotdeoprichtinghiervanheeftdeDirecteurvandeTuinbouw, Ir v. D. PLASSCHE,
destoot gegeven. Ookopanderewijze kan een band gelegd worden tussen de
Hogeschool en het I.P.O.,want zij horen biologisch bijelkaar al schijnt het dan
ook uit administratief oogpunt voor de Regering gemakkelijker te zijn ze afzonderlijk te beheren.
Het verrichten van onderzoek en het geven van leiding daarbij brengt zijn
eigenaardige teleurstellingen en vreugden mee. Soms geraken wij op een dood
spoor, maar bij volhouden en verder werken vinden wij toch ook dikwijls de
goedeweg. Het contact metvakgenoten enpractici draagt daartoe bij.Ookheb
ik dikwijls ondervonden het heilzaam effect van onderwijs te moeten geven.
Bij devoorbereiding daartoe moet menresultaten van onderzoek in synthetisch
verband zien, hetgeen soms nieuwe perspectieven opent voor de oplossing van
problemen, waar men meeworstelt.
Zo nu en dan hebben onze Hogeschool-phytopathologen en zij, die er gastvrijheid genieten,hunbelangstellinginhetonderwijsgetoondofmijerbijgeholpen.
Onder Dr VAN VLOTEN'S leidingwaser reeds groot enthousiasme voor depractica; dit iser bij zijn opvolgster Dr KERLING niet minder opgeworden. Dr VAN
VLOTEN zet nu zijn werk over debiologievan boomparasieten en debiologische
bestrijding daarvan aan het Bosbouwproefstation voort. Maar wij willen ook
dezeband nietdoenverslappen.Dr KERLING isbezigerwtenziekten,diewijreeds
kenden,van eennieuwekanttebelichten enlaat studenten daaraan meewerken.
Onsonderwijs iser op gericht hen te leren van parasieten en viren juist zoveel
meertewetentekomenalsnodigisomzevanhunwandadentekunnen afhouden.
Ook opdit gebiedgeldt: Kleineoorzakengrotegevolgen!Dehevigheidwaarmee
de vergelingsziekte der bieten optreedt of waarmee Phytophthora ensommige
viren deaardappelsteisteren had verminderd kunnen worden door zorgvuldiger
reiniging der bewaarplaatsen van voederbieten en van eet- en pootaardappels
enwieeendagverzuimpleegt bijhetspuitenzijnervruchtbomen, kanhetgehele
jaar daarvan deschadelijke gevolgen ondervinden.
Onderzoek levert de bouwstenen. Het gebouw der wetenschap wordt er uit
opgetrokken, hetgeen wij in ons onderwijs beogen. Voor mij is het eén vreugde
geweest nu en dan te hebben kunnen meewerken aan het grote doel, dat ons
onderzoek en onderwijs nastreeft: de gezondheidstoestand der cultuurplanten
endaarmeedevruchtbaarheidvanonslandtebevorderen.
Ikkan echter ditafscheidscollege nietbeëindigen zondertegedenken degoede
geest en de hulp, dieiksteeds hebondervonden in het laboratorium van allen,
dieeropwetenschappelijk, technisch enadministratief gebied werkzaam zijn, en
van hen, die in de kassen en op de proefvelden dagelijks onder leiding van de
tuinchef ZANDER arbeid verrichten. Zij, die daarbij „getrouw zijn in 't minste,
zijnookin 't grote getrouw". Zij allen leveren, door op duizend kleinigheden te
letten, hun bijdrage inde bevordering van het grote belang, dat ons werk voor
Nederland heeft.

