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Oorspronkelijke Bijdragen

B E S C H A D I G I N G IN D E K W E E K E R I J E N V A N
1-JARIGE V E R S P E E N D E D O U G L A S
door
Dr. J. D E HÓOGH.

In 1936 werd in dc boschwachterij „Nieuw-Soerel" opgemerkt, dat in de - maand Augustus en daarna, talrijke
1-jarige, in het voorjaar verspeende douglasplanten gingen
verwelken en afsterven. Een onderzoek bij een aantal

Foto Dr. G. H. Bergotd.

Beschadiging in de kweekerijen van de 1-jarige verspeende douglas.

plantjes wees in de richting van een beschadiging aan den
wortelhals door dierlijke organismen. Een onderzoek der
wortels door den Plantenziektenkundigen Dienst liet echter

42
nog de mogelijkheid van zwamaantasting open en aangezien
geen insecten op de plantjes op heeterdaad konden worden
betrapt, bleef eenige onzekerheid aangaande de oorzaak
bestaan,
•
Zekerheidshalve werd besloten het groote aantal douglaszaailingen in 1937 niet te verspenen in de beide oudere
kw:eekerijen, doch hiervoor 2 sterk gelichte, oudere grovedennen perceelen te bezigen. Hier werd beschikt over geheel
verschen grond en was ter bescherming tegen te sterke
zonnebestraling geen dekmateriaal noodig. 'Dit laatste was
wellicht van belang met het oog op het insect, dat de beschadiging veroorzaakt.
Groot was de teleurstelling, toen omstreeks Juni 1937
hetzelfde verschijnsel zich herhaalde, ofschoon in beide
kweekerijen niet in de zelfde mate en ook in eenzelfde
kweekerij niet overal gelijk. Het aantal uitvallers was echter
zeer groot en het aantal planten met hangende, slappe topeinden nam zoo snel toe, dat het ergste gevreesd werd.
Achteraf viel het nog wel weer mee, maar een groot percentage ging dood.
E r w a s thans geen twijfel meer mogelijk ; insectenvraat
was de oorzaak van het verwelken en afsterven. Alle zieke
planten vertoonden, over een lengte van 1—2 cm, even
onder den grond een geheel of gedeeltelijk ontschorst gedeelte (zie op de foto bij de pijltjes). Pleksgewijs w a s in
de kweekerij vrijwel elke douglasplant aangevreten. D e half
aangevreten planten vertoonden echter weer begin van
overgroeiing op de aangetaste plaats (zie middelste plant
op foto).
D e boosdoener kon echter nog niet ontdekt worden.
Allerlei, in overleg met den Plantenziektenkundigen Dienst,
uitgelegd vangmateriaal leverde geen resultaat op. Blijkbaar
vindt de beschadiging vroeg in het voorjaar, reeds kort na
het verspenen plaats en treedt ze eerst aan het licht, wanneer de warme voorjaarsdagen komen. De bedoeling is dan
ook, dit jaar, zoodra de douglas is verspeend, de planten
geregeld te controleeren.
Het leek mij goed, met het oog op de groote douglascultures van de laatste jaren, de aandacht op dit verschijnsel
te vestigen, zoodat men op zijn hoede kan zijn en eventueele
maatregelen treffen.
Als veroorzakers kunnen m.i. in aanmerking komen o.a.
emelten en aardrupsen, doch wellicht ook snuitkevertjes van
het geslacht Strophosomus,. Het vraatbeeld heeft nl. zeer
groote gelijkenis met hetgeen we als Strophosomus-vraat
kennen aan de twijgen van douglas.
Mocht in het a.s. voorjaar de aantasting zich weer voordoen en de veroorzaker vastgesteld kunnen worden, laat
men dan in dit tijdschrift zijn ervaringen, ook in zake de
bestrijding, mededeelen.

