BACTERIEZIEKTE V A N D E N W I L G
door Ir. F. W .

BURGER.

Bij geruchte is het in de praktijk wel bekend, dat er naast
de iepenziekte ook een wilgenziekte bestaat, doch bij nadere
informatie blijkt steeds, dat men niet bekend is met aard en
wezen van deze ziekte. En toch is het een feit, dat deze
bacterieziekte van deri wilg, evenals de iepenziekte, haar
slachtoffers, ook in ons land, blijft vragen. H[et is dus van
belang eens na te gaan hoe het er bij ons mee gesteld is.
Als men het, in het algemeen gesproken, met den wilgenbezitter heeft over den wilg, dan hoort men niet veel meer dan
dat nieuwe poten het vaak niet meer schijnen te willen doen.
De boomen gaan na verloop van tijd dóód en het hout is
spoedig waardeloos. Als opgaande boom neemt het aantal
wilgen dan ook steeds meer af, zonder dat men zich voldoende rekenschap geeft van het waarom en hoe en zonder dat
men poogt aan dezen achteruitgang paal en perk te stellen.
Dat is jammer omdat toch de wilg een zeer veelvuldig bij ons
voorkomende houtsoort is, die haar beteekenis heeft voor de
productie, zoowel in haar voorkomen als knotwilg, als in dat
van opgaanden schietwilg. Het stamhout is steeds een gewild
object voor den klompenmaker, welke laatste het zelfs verkiest boven het populieren hout, terwijl de landbouwer het
in ruime mate in allerlei vorm als zoogenaamd geriefhout gebruikt. Daarnaast is de wilg vooral van beteekenis in de
grienden doch van daaruit verneemt men sléchts klachten
over andere beschadigingen dan die van de wilgenziekte,
waar het hier om gaat.
De achteruitgang van den wilg als veelvuldig voorkomende
boom is ook uit een oogpunt van landschapsschoon te beschouwen. De algemeen belangstellenden merken dezen achteruitgang nauwelijks op, hetgeen wel te wijten zal zijn aan
het feit, dat deze wilgenbacterieziekte minder dan de iepenziekte in het oog valt, zoowel door het minder acute en minder massale sterven, als door de geringere grootte en het minder dan de iep langs den openbaren weg voorkomen van den
wilg. En toch is de wilg ongemerkt, door zijn bijzondere
sierlijkheid, een zeer belangrijk element in het landschap. De
moeilijkheden, die zich thans bij de teelt voordoen zijn zeer
te betreuren en wel des té meer, naarmate de iepen uit ons
landschap verdwijnen, omdat veelal juist in die streken, waar
de iep tot voor tien jaren nog zoo terdege op zijn plaats
bleek te zijn, vaak ook de wilg als een belangrijke houtsoort
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is aan te merken en meermalen als een den iep vervangende
houtsoort zal kunnen worden aangewezen.
Evenmin als we kunnen zeggen hoe de iepenziekte is ontstaan, kunnen we zeggen waar deze bacterieziekte van den
wilg nu ineens vandaan komt. Ten aanzien van de ontdekking is echter voor ons land op te merken, dat zij het eerst
werd gesignaleerd door den plantenziektenkundigen dienst. In
de jaarverslagen van dezen dienst over de jaren 1919 en 1920
zijn mededeelingen te vinden omtrent het voorkomen van
een ,,Eigenaardige ziekte" onder te Ootmarsum veelal langs
wegen en om weilanden geplante wilgen : ,,Van vele boomen
sterft het boveneinde ; andere gingen geheel dood, nog weer
andere kregen enkele doode takken. 'Aan den bast der zieke
boomen was op vele plaatsen een opzwelling te zien, die gevuld was met een geleiachtige, slijmige massa : deze massa
deed tenslotte de opperhuid barsten, waarna zij over den
stam vloeide om dan spoedig te verdrogen. Op de plaats,
waar het slijm gezeten had, vertoonden cambium en hout een
bruine verkleuring, die echter niet dan zeer ondiep in het hout
doordrong. De slijmerige massa deed denken aan den slijmvloed bij eiken en andere boomen, met dit verschil, dat zij
slechts tijdelijk aanwezig was, terwijl de slijmvloed door
blijft vloeien. De massa bevatte bacteriën en gistzwammen".
(1919). In 1920 bleek de wilgensterfte „in verschillende andere deelen van ons land onder dezelfde verschijnselen"
plaats te vinden,
In overleg met den directeur van het rijksboschbouwproefstation werd toen besloten te Ootmarsum een proefveld aan
te leggen, waaraan de Overijsselsche landbouwmaatschappij
haar steun gaf. Bij het boschbouwproefstation zijn echter de
latere bevindingen ten aanzien van deze ziekte in portefeuille
gebleven in verband met de inmiddels in Engeland door "\V.
R. D a y, mycoloog aan het „Imperial Forestry Institute" te
Oxford gedane onderzoekingen.
D a y begon zijn onderzoek in 1922 en publiceerde in de
„Oxford Forestry Memoirs" in 1924 .: „The Wa.termark Di~
sease of the Cricketbat Willow", Uit dit geschrift blijkt, dat
het afsterven van vele hunner boomen door de wilgentelers
in Hertfordshire en Essex als een ernstige bedreiging van de
economische uitoefening van hun bedrijf, om de markt van
hout voor cricket-bats te voorzien, werd beschouwd.
Voor deze typische Engelsche industrie leent zich namelijk
vooral voormelde <,Cricket-bat"~wi)g, d.i. Salix coerulea
Smith, een in ons land niet algemeen voorkomende soort,
waarop hier sedert kort weer de aandacht is gevallen. D a y
nu heeft een oriënteerend onderzoek naar de ziekte in dezen
wilg verricht en meerdere gegevens en beschouwingen ten
aanzien van aard, ontwikkeling en gevolg, van haar vastgelegd, alsmede eenige aanwijzingen gegeven voor maatré-
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' gelen ter voorkoming van een catastrophale uitbreiding van
het kwaad.
Het is aan prof. J o h . W e s t e r d i j k te danken, dat het
werk van D a y ons meer bekend is geworden. Sedert 1929
werkt onder hare leiding aan het laboratorium W i l l i e
C o m r a e l i n S c h o l t e n te Baarn mej. E. J. L i n d e y e r
aan een onderzoek voor ons land, waarvan wij de resultaten
binnen afzienbaren tijd tegemoet zullen kunnen zien. Zij heeft
echter reeds eenige voorloopige mededeelingen dienaangaande in het tijdschrift over plantenziekten gedaan (1931, 3de
afl. ; 1932, 1ste afl.) onder den titel: „Een bacterieziekte van
den wilg". In dezen titel ligt reeds opgesloten met welk soort
organisme we hier te maken hebben en dit bevestigt het vermoeden van D a y , dat de ziekte moet worden toegeschreven aan een bacterie. W e l is D a y zeer positief in zijn uitlatingen, doch terecht merkt mej, L i n d e y e r in haar eerste
artikel op : „Het leek van belang voor ons land na te gaan
of de ziekte op dezelfde oorzaken berust als in Engeland,
temeer daar uit het onderzoek van D a y nog niet met volkomen zekerheid blijkt, dat hij de bacterie, die de ziekte veroorzaakt, in handen heeft gekregen". In haar tweede artikel
vermeldt zij, dat zij „thans de parasitaire bacterie heeft gevonden, die als de veroorzaker der ziekte kan worden aangemerkt", en verder : „Een beschrijving van deze bacteriesoort en een vergelijking met de bacterie door D a y in Engeland gevonden, zal ik in mijn proefschrift geven". Hierop
zij dus niet vooruitgeloopen.
Maar nu de ziekte. Kort na de ontluiking van het blad,
aldus mej. L i n d e y e r , eind April — begin Mei, kunnen
reeds plotseling aan een of meer takken van een boom
de bladeren verdorren, terwijl langzamerhand ook de naastaanliggende takken verdrogingsverschijnselen gaan vertoonen. De slaphangende en bruine bladeren kunnen nog eenigen tijd blijven hangen, doch bij droog weer vallen ze verschrompeld en wel af. Kort na het verwelken ziet men vaak
het uitpersen van bacteriehoudende slijmproppen, die vrij
regelmatig onder de oksels der bladeren te voorschijn komen,
waarschijnlijk uit versche verwondingen door insecten teweeg gebracht. Het onstane kleverige laagje op de takken is
veelvuldig lokaas van insecten (volgens D a y vooral van
bladluizen). Te beginnen met de twijgen, sterven de takken
weldra af, welk proces door zwammen wordt bespoedigd.
Hetzelfde herhaalt zich het volgend jaar en na twee of meer
jaren gaat de boom doorgaans dood. Soms echter sterft de
boom al na één jaar; ook komt het wel voor, dat de ziekte
tot stilstand komt.
Behalve deze uiterlijke kenteekenen is een mooi kenmerk
te zien als men een zieken tak doorsnijdt: een typische bruine
verkleuring in het hout, die zeer veel gelijkt op die, voorkomen-
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de in het nu wel algemeen bekende Graphiumzieke iepenhout.
Deze verkleuring kan in alle deelen van den boom in het
spint worden aangetroffen. O p dwarsdoorsnede vormt zij een
of meer bruine ringen of, bij geringe aantasting, gedeelten
daarvan, bijvoorbeeld aan een zijde van den stam ; in de
lengtedoorsnede vertoonen zich scherp van het omringende
weefsel afgescheiden strepen. Bij sterke aantasting Schijnt het
bruin uit te vloeien, ofschoon de ziekte zich in dwarse richting nauwelijks uitbreidt.
"•
Zeer kenmerkend is ook het verschijnsel, dat bij het doorsnijden van een tak een zeer bacterierijk vocht, goed zichtbaar met het bloote oog, wordt uitgeperst ( D a y vermeldt
hierbij, dat het uitgeperste vocht spoedig bruin kleurt, waarmee het voormelde uitvloeien van de bruine tint op dwarsdoorsnede mogelijk verband houdt.) De vaten zijn als het
ware met bacteriën opgestopt. Deze bacteriën veroorzaken
een sterke gomvorming. De gom en mede de bij deze ziekte
in gering aantal gevormde thyllen, verhinderen het normale
functionneeren der vaten, met het bovengeschetste gevolg.
Vooral de knotwilg wordt bij ons aangetast, waarvoor bij
ons meestal Salix alba L. wordt gebruikt. Ook in de grienden
komt de ziekte wel voor bij S. alba L. en S. viminalis L, ofschoon de ziekte daar, zooals reeds werd vermeld, weinig
kwaad schijnt te doen.
De bacterie komt waarschijnlijk door takwonden naar binnen. W i l een boom goed geïnfecteerd worden, dan is het
daartoe noodig dat deze takwonden tot in het hout doordringen. Het ligt voor de hand insecten voor deze infectiemogelijkheid aansprakelijk te stellen. Naast dergelijke insecten
kunnen ook wind en regen, de smetstof overbrengen. (Merkwaardig is het, dat de Engelsche „Forestry Commission",
zetelend te Londen, in 1928 in een desbetreffend vlugschriftje
zonder voorbehoud aanneemt, dat de door D a y gevonden
bacterie door de lucht wordt overgebracht).
Als insect, dat hiervoor zal kunnen worden aangewezen,
noemt Mej. L i n d e y e r de elzensnuittor (Cryptorhynchus
lapathi L.), die behalve els, ook o.a. wilg aantast. D a y
wijst hiervoor, zonder verder op het hoe in te gaan, wespjes
aan, die na het in de wilgentakken uit de pop komen, door
het hout naar buiten boren. De gaatjes door deze wespjes
achtergelaten, zouden steèds den uitgang hebben gevormd
voor de uitgeperste slijmproppen.
Het is mijns inziens mogelijk, dat tusschen een en ander
verband zal kunnen worden gelegd. De elzensnuittor toch
heeft een aantal vijanden juist onder dergelijke kleine wespjes
(volgens E s c h e r i c K o.a. van de geslachten Ichneumon,
Pimpla en Bracon), De door D a y'genoemde bladluizen,
die op het uitgeperste vocht afkomen, zouden volgens hem
geen overbrengers kunnen zijn, daar zij zich niet uit de
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vaten, maar uit het niet door de bacteriën aangetaste parenchym zouden voeden. Het komt mij voor, dat ook zal moeten
worden gelet op Nematus beschadigingen, d.w.z, op het merg
aantastende bladwespen.
Nu Mej. L i n d e y e r aanraadt, daar zij heeft waargenomen, dat genoemde kever ook gaarne wilgenzieke boomen
aantast, „een ernstige campagne op touw te zetten tegen de
elzensnuittor", wil ik hier, nog iets naders omtrent de levenswijze van dit dier mededeelen, welke voor het eerst meer
nauwkeurig werd onderzocht door F. S c h e i d t e r te
München (1913).
Cryptorhynchus lapathi L. heeft een tweejarige generatie.
Een kever, die in Augustus als volwassen insect uit een aangetasten tak komt, vreet voor zijn voeding nog tot in October
kleine gaatjes in den bast van eenjarige takken en haalt het
daaronder liggende weefsel weg, over grooter oppervlakte
dan de ingang zou doen vermoeden, soms —- volgens een nog
niet eerder gedane waarneming door Mej. L i n d e y e r —
wel tot in het hout, waardoor deze kleine gaatjes gevaarlijker zijn dan ze lijken en waardoor het bovengelegen twijg deel van den wilg zelfs kan afsterven. Hierna volgt Zijn overwintering in het strooisel op den grond, in de oude gangen
in het, hout, in schorsspleten, enz. en hij schijnt pas vrij laat
in het voorjaar voor den dag te komen. In Mei heeft de
paring plaats en tot in Augustus worden eieren afgezet in
daartoe in den bast geknaagde gaatjes.
Deze eieren overwinteren als zoodanig, totdat in Maart de
larve uitkomt. Deze laatste voedt zich in de zwaardere deelen
van de plant (stronken van griend en oudere takken) lang
van de schors (van buiten zichtbaar door bruinkleuring van
de schors), doch boort allengs dieper tot in het spint. Voor
driekwart volwassen knaagt zij een groote plek tusschen
schors en hout weg (eveneens van buitenaf zichtbaar),
om daarna dieper in het hout te verdwijnen. In eenjarige
scheuten schijnt de larve meer direct in het hout in te boren,
terwijl na het kappen van griend, zelfs bij eenjarigen kap,
de eieren in de stronken worden gelegd, vooral wanneer te
hoog wordt gehakt (wat tot gevolg kan hebben, dat opnieuw
uitloopen achterwege kan blijven). De aantasting verraadt
zich in het algemeen doordat de larven gedurende den geheelen tijd van ontwikkeling boormeel en houtvezels naar
buiten werken, Einde Juli verpoppen de larven zich en na
twee tot drie weken komen de kevers te voorschijn (soms
blijft de kever den winter over in het hout, doch mogelijk
niet in ons klimaat). De meeste kevers treft men in Augustus
aan.
Vooral schijnen volgens verschillende auteurs, te worden
aangetast: Salix caprea L., S. viminalis L., S. purpurea L.,
S. amygdalina L. en S. triandra L., doch vermoedelijk moet
dit aantal wel worden uitgebreid.
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Overigens weet men van het dier betrekkelijk weinig. W e l
weet men bijv., dat het vleugels heeft, doch of het daarvan
gebruik maakt bij zijn verplaatsing is niet bekend, althans
staat daarover in de literatuur niets vermeld.
Ten aanzien van de bestrijding van de bacterieziekte zij
er vooral op gewezen, dat beslist gezonde stekken moeten
worden gebruikt. Nu het beeld van de ziekte zeer goed te
onderkennen is van andere aantastingen, nu is het ook mogelijk om gezonde stekken te onderkennen. Vermoedelijk is
hier tot nog toe weinig op gelet. Met een beetje goeden wil
is met een nauwkeurige selectie te dezen aanzien veel te bereiken, Doch hierbij komt het volgende als Mej. L i n d e y e r
opmerkt : „Ook bij het snijden der stekken is het noodzakelijk, dat men goed in het oog houdt of alleen gezonde takken
worden aangesneden. Heeft men namelijk een zieke loot met
het hakmes doorgesneden en werkt men met dit besmette
mes verder, dan zullen de volgende stekken al dadelijk met
bacteriën worden geïnfecteerd. Wanneer men dus een zieken
tak heeft aangesneden,'laat men dan eerst het mes ontsmetten
alvorens verder te gaan".
De wijze van infectie schijnt dus wel op andere wijze mogelijk te zijn dan bij dé iepenziekte.
Hoe zal deze ontsmetting van het hakmes in de practijk
het best geschieden zonder te tijdroovend te zijn ? Dat is een
vraag, die nog niet onder de oogen. werd gezien. Flambeeren
is niet aan te bevelen, daar het mede nemen van vuur in het
veld op bezwaren zal stuiten en bovendien niet goed kan zijn
voor het hakmes, Het medenemen van een potje verdunde
sublimaatoplossing of dergelijke komt mij practisch beter uitvoerbaar voor, doch misschien is het nog wel het eenvoudigst
om een ontsmet mes en een niet ontsmet mes mede te nemen.
Men kapt steeds eerst met het onzuivere mes, doch telkens
als blijkt, dat een stek gezond is, dan kapt men direct met
het zuivere mes nog een klein wellicht aan de eerste snede
besmet stukje, van de zoo juist aangesneden stek, af. Consequent doorvoeren van een en ander is dan echter absoluut
geboden. In geval van twijfel keure men de stek onvoorwaardelijk af.
Naast deze maatregelen is het volgens Mej. L i n d e y er
noodig eiken boom, die ziekteverschijnselen vertoont, uit den
aanplant te verwijderen, daar hij een gevaarlijke infectiebron
voor de gezonde boomen kan beteekenen. Hieraan zou zijn
toe te voegen, dat het verwijderde materiaal vernietigd behoort te worden (zie onder).
D a y gaat op te nemen maatregelen dieper in. Hij raadt
in de eerste plaats aan de aangetaste boomen op te ruimen,
de takken te verbranden en de rest van deze boomen ver
van de aanplantingen te verwijderen. Bovendien behooren
volgens hem oude uitgeleefde knotwilgen en andere boomen,
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die, geacht kunnen worden vatbaar te zijn voor aantasting,
te worden opgeruimd. Elk jaar behoort opnieuw gecontroleerd te worden op het voorkomen van de ziekte in de aanplantingen; en zuivering plaats te vinden, op haar laatst in den
herfst en in geen geval pas in het voorjaar. Het allerbeste
steeds direct na de eerst zichtbare symptomen {daar er aanwijzingen zijn, dat de ziekte ook wel tot stilstand kan komen,
is een te dezen aanzien meer bezonken oordeel wel op zijn
plaats). Dan pas wijst hij op het gebruik van gezonde en
goed groeiende stekken.
In tegenstelling tot de meening van Mej, L i n d e y e r,
die grondsoort en stand van het grondwater van ondergeschikt belang acht, legt D a y er zeer den nadruk op, dat de
ziekte vooral sterk optreedt op „voor den wilg niet passenden
grond en op te lage, natte standplaats. Het blijkt volgens Hem
in de practijk maar al te vaak voor te komen, dat deze verkeerde groeiplaatsen werden uitgekozen. Moerassige standplaats, vooral met stagneerend grondwater, veengrond, ondoorlatende klei- en leemgronden en gewoonlijk ook steenige
gronden behooren te worden ontweken, Ook de ondergrond
mag niet doorweekt zijn. Een gemiddelde grondwaterstand
van omstreeks drie voet (d.i. ongeveer 90 cm) onder het
maaiveld komt hem doorgaans als ideaal voor.
Tenslotte meent hij opgemerkt te hebben, dat tevens de
plantafstand van veel belang is. De ziekte zou vrijwel steéds
het eerst optreden in de schaduw (mogelijk is hier ook te
spreken van luwte, wat bij de iepenziekte wel een factor
schijnt te zijn die meespreekt), niet alleen bij onderdrukte
boomen,, maar ook steeds bij sterk beschaduwde takken. De
plantafstand nu zou veelal heel wat te nauw worden genomen. Aan të bevelen is het volgens hem om in de enkele-rijaanplantingen een afstand aan te houden van 6 tot 7.5 meter,
in„ opstanden een van liefst 9 m.
Volgens D a y zou in het algemeen de ziekte de minste
vat hebben op krachtig groeiende exemplaren. Bij de iepenziekte was men dit toentertijd en ook later nog eveneens van
meening ; thans is men daar wel geheel van teruggekomen.
De Forestry Commission raadt in haar reeds genoemd vlugschrift van 1928 aan, om de boomen te vellen zoodra ze de
minimum maat hebben verkregen, in verband met het gevaar
van de bacterieziekte. Deze maat stelt zij op 1,10 m omtrek
op borsthoogte.
Speciaal over de eventueele bestrijding bij den hak in de
grienden en bij het hakken der knoten wordt nergens gerept.
En toch is het goed ook dit even in beschouwing te nemen,
want dit is feitelijk het moeilijkste moment in dezen. Indien
er zieke struiken in een griend staan, dan wordt, bij den eenof meerjarigen hak, de ziekte ook door het mes van struik
tot struik verder gebracht. Ontsmetten van het mes is hier
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vrijwel ondoenlijk en oovk een methode om met twee messen te
werken. In de practijk zou er namelijk zeer weinig van terecht
komen, daar de grienden immers doorgaans in accoord gehakt worden en veelal zelfs in schemerdonker, zoowel 's morgens als 's avonds, zoodat eventueele aantasting niet vlug te
constateeren zal vallen. In dezen tijd, nu het met de uitkomsten der griendcultuur allesbehalve rooskleurig is gesteld,
behoeft men'ook niet met een dergelijke wijziging in het werk
aan te komen.
Naast de bestrijding van de bacterieziekte als zoodanig,
heeft men — aangenomen, dat de kever haar overbrengt —
te maken met de bestrijding van Cryptorhynchus lapathi L.
Door de aantastingen toch van dit dier worden al vele jaren
heel wat aanplantingen beschadigd. Mogelijk, dat hier al
reeds lang tevens de bacterieziekte haar rol bij speelt.
De bestrijding van den kever is niet eenvoudig. Opruiming
van het aangetaste lijkt het aangewezen middel, dat echter
zooals bij zoovele methoden feitelijk achter de kwaal aanloopt. S c h e i d t e r raadt aan om dit opruimen' van door
larven aangetaste planten en scheuten pas in Augustus te
doen plaats vinden, daar de keverwijfjes tot in die. maand
eieren blijven leggen en bovendien voorkeur schijnen te hebben voor reeds aangetaste plantendeelen. Hiermee moet
samengaan het verbranden van het aangetaste materiaal.
Met het oog op* de tweejarige generatie acht hij het zelfs
geboden pas na drie jaar weer in te planten, terwijl in de
tusschenliggende jaren de cultuur steeds weer gezuiverd dient
te worden van aangetast hout. Ook is het mogelijk in die
jaren de nieuwe stekken, die bijzonder graag worden aangetast, te bestrijken met een insectenwerend middel. De kevers te vangen heeft weinig zin, daar zij zich te vlug laten
vallen.
D e K o n i n g , die in het tijdschrift van de Ned. Heide-,
maatschappij 1931, pag. 303, onafhankelijk van de bacterieziekte, op het kevergevaar voor de grienden wijst, acht kort
hakken op de stoof geboden, wat echter met het oog op te
sterken onkruidgroei op de betere gronden niet goed doenlijk
is. Ook het tusschenplanten van els als lokplant stuit op
practische bezwaren, zoodat volgens hem wegvangen (door
het onder de plant houden van een omgekeerde parapluie
en dan schudden, zooals de entomoloog op jacht dit veelal
doet) en het uithakken van de aangetaste stammetjes slechts
te doen overblijft.
. .
Is er inderdaad verband tusschen de bacterieziekte en de
aantasting van den wilg door de snuittor,' dan dienen voormelde afzonderlijke bestrijdingswijzen te worden gecombineerd. Juist het feit, dat d e K o n i n g het thans heeft rioodig geacht om nog eens speciaal op de keveraantasting in
de grienden te wijzen, is wellicht een aanwijzing, dat het
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goed is, dat hier eens op de mogelijkheid van het bestaan van
dit verband de aandacht wordt gevestigd.
W a t moeten wij tenslotte van dit alles denken en wat
kunnen wij in de eerste plaats doen ? Als antwoord op deze
vraag lijkt het mij noodig, dat om te beginnen eens goed
wordt nagegaan in hoeverre en in welken graad de ziekte in
ons land eigenlijk voorkomt. Men zegt nu wel, dat zij reeds
overal verspreid is, maar is dat waar ? Bij een nauwkeurige
beschouwing buiten, in het geschikte jaargetijde, moet het
niet moeilijk vallen spoedig een globaal overzicht over ons
land te dien aanzien te verkrijgen. Ook de grienden zullen
in dit onderzoek dienen te worden betrokken. Zijn er nu
werkelijk geen streken of, in de afzonderlijk te beschouwen
gebieden, geen plaatsen aan te wijzen, waar de voorkomende
wilgen nog geheel ziektevrij zijn ? Daarbij doet zich dan nog
de vraag voor tot welke soort deze boomen behooren en mogelijk is er zelfs nog een verschil in vatbaarheid te constateer en in mannelijke en vrouwelijke boomen.
Daarnaast is het van veel beteekenis, dat juist menschen
uit de practijk in verschillende deelen van ons land eens opletten of de hiervoor geschetste verschijnselen zich ook overal
inderdaad op overeenkomstige wijze voordoen, En tenslotte
zou een oordeel van vele verschillende personen over een
mogelijke bestrijdingswijze, mede in verband met de keveraantasting groote beteekenis kunnen hebben. Het komt mij
voor, dat eenig bericht hunnerzijds, omtrent een en ander,
zij het ook oogenschijnlijk misschien van weinig belang, van
groote waarde zal kunnen blijken te zijn. Prof. J o h .
W e s t e r d i j k te Baarn {Laboratorium W , C. S c h o l t e n ) , bij wie het onderzoek thans feitelijk berust, zal de
inzenders hiervoor ongetwijfeld erkentelijk wezen.
Utrecht, 12 Januari 1932.
N.B. De bijgevoegde afbeeldingen, naar foto's van Mej. E. J. L i n d e y e r, welwillend afgestaan door de redactie van het tijdschrift over
'plantenziekten, stellen voor: 1. Wilgen door de bacterieziekte aangetast;
2. Takdoorsneden die het ziektebeeld" duidelijk toonen ; 3. Elzen takjes
met larvengangen van Cryptorhynchus lapathi L., waarin knaagsel en
een pop.
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Afbeelding 3.

