Boekbespreking.
MEDEDEELINGEN V A N HET COMITÉ IN
BESTUDEERING E N BESTRIJDING
V A N DE IEPENZIEKTE.

ZAKE

Nr. 17. Jaarverslag 1934. A a n het jaarverslag van den secretaris zij
ontleend, dat een aanvang werd gemaakt met het beschikbaar stellen
van twee iepenvormen — nrs. I en 24 —y die genoegzaam resistent
tegen de ziekte waren gebleken en wier resistentie en bruikbaarheid in
de praktijk nader waren te onderzoeken. 24 boomkweekers en I plantsoendienst meldden zich hiervoor aan. D e uit de ter beschikking gestelde
enten voortgekomen vcrcdelingen bleken, zich tot in den zomer goed te
houden. Uit het verslag van Prof. W e s t c r d l j k
blijkt echter, dat
in het najaar nr. I niet onvatbaar was voor de ziekte, zoodat — blijkens
een noot — dit type in het voorjaar van 1935 door het Comité is ingetrokken. D e aflevering van exemplaren nr, 24 mag nu in het najaar
van 1935 geschieden.
Voorts vermeldt de secretaris, dat het, nu de periode van 5 jaar, die
aanvankelijk als minimale werkperiode voor het Comité was aangenomen,
is verstreken, wel gewenscht geacht werd om hieraan voorloopig nog
3 jaar toe te voegen. Uit het financieele verslag van den penningmeester
blijkt, dat na sterke bezuiniging deze voortzetting nog niet geheel veilig
is gesteld.
V a n 12—14 September werd een speciale iepenziekte-tentoonstelling
te Leeuwarden gehouden.
Te Wageningen werden volgens het verslag van Prof. R o e p k e
veel verschillende proeven met spintkevers genomen. Zeer interessant
is de techniek, uitgedacht voor het nemen Van infectieproeven met kevers
aan resistente iepen, waarover later een uitvoerig verslag zal volgen.
Proeven om de boomen tegen de spintkeveraantasting te beschermen
brachten geen nieuwe gezichtspunten; evenmin die om een voorkeur
van de kevers uit te vinden. D e mijt Pseudotarsoneraoides innumerabllis
Witzt. bevordert de fructificatie van Graphium in de poppenwieg van
de kevers, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk werd verondersteld.
O o k de hoop om gebruik te kunen maken van de parasitaire sluipwesp
Coeloides scolyticida W e s m . in den strijd tegen de spiritkevers viel tegen,
mede door de zeer groote moeilijkheid om deze dieren te telen en vooral
om ze dusdanig te telen, dat ze op een geschikten tijd in groote hoeveelheid kunnen worden »uitgezet. Hoewel het tot dankbaarheid moet
stemmen, dat al deze proeven door den heer F r a n s e n konden worden
genomen, kunnen we nu wel aannemen, dat deze middelen en methoden *
practlsch niet bruikbaar zijn.
Het is jammer, dat nimmer iets duidelijks wordt gezegd over de
practische gebruikswijze van vangstammen, vooral ook omdat medegedeeld
wordt, dat de resultaten bemoedigend zijn. Eigenaardig is het tenslotte,
dat dit verslag melding maakt van een afzonderlijk resistentie-onderzoek,
daar dit feitelijk te Baam thuis behoort.
Het verslag van Prof. W e s t e r d i j k is gebaseerd op het resultaat
van 2650 uitgevoerde kunstmatige infecties. Ulmus pumila en U . pumila
pinnato-ramosa toonden wederom een geringe gevoeligheid. D e zaailingen
van U . glabra-fastigiata, hoewel minder vatbaar dan die van O . glabra,^
bleken toch geenszins onvatbaar. Een proef omtrent den invloed van
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bemesting op de vatbaarheid gaf geen aantoonbare verschillen. Behalve
de medewerking aan de tentoonstelling te Leeuwarden, vermeldt het
verslag een inzending op de paddestoelententoonstelling in het Zuid erVolkshuis te Rotterdam en het bezoek aan het laboratorium te Baarn
door de Ned. Boschbouwvereenlging. Mej. B u i s m a n was wederom
de ziel van het onderzoek.
Het verslag over de uitvoering van de bestrijding door het Staatsboschbeheer bevat een uitvoerige aanduiding van het stelselmatig bewerkte gebied, waarvoor zoo goed mogelijk dat deel van het land werd
uitgekozen, waar de iep veel voorkomt en zoowel uit economisch als
.uit landschappelijk oogpunt bijzondere beteekenis heeft.
D i t verslag wordt dit keer gevolgd door een beschouwing over de
mate van aantasting in verschillende jaren, in verschillende streken en
op verschillende eigendommen. Langs de rijkswegen in Zeeland en Friesland en langs de linie, zoowel als langs de polderwegen, in den Haarlemmermeer, is de proportioneele sterfte veel geringer dan bij de particulieren in deze gemeente. De grootste sterfte in den Haarlemmermeer
is geconstateerd bij de boomen toebehoorende aan de gemeente, mede
omdat deze laatste met de bestrijding te laat begon. Tabellen verduidelijken een en ander. ' A a n de hand van een, grondsoortenkaartje van
Friesland wordt een vermoedelijk grootere sterfte op het veen dan op
de klei, aannemelijk gemaakt.
Tenslotte geeft de heer V a n P o e t e r e n liet resultaat weer van
een poging om de ziekte ook in den: zomer te bestrijden, ofschoon hieraan
groote bezwaren zijn verbonden. Hoewel het Jammer is, dat — door het
incldenbeele karakter van dit werk — de streken, waar op grond van
deze poging de meeste boomen werden geveld, gelegen zijn in de gebieden, die in het najaar niet meer zijn bewerkt uit hoofde van hun
geringere beteekenis (3928 boomen), temeer stemt het tot tevredenheid,
dat van 52 boomen, die in het daarna wèl stelselmatig bewerkte gebied
werden geveld, de noodzakelijke maatregelen, tot het onschadelijk maken
van de schors ook werkelijk zijn genomen (Noord-Holland 4 0 ; Hillegom
12). V a n de 50 boomen in Friesland is dit echter niet zeker.
N r . 18. Verslag over de onderzoekingen betreffende de iepenziekte,
verricht in het phytopathologisch laboratorium „WUlie Commelin Scholten" te Baarn, gedurende 1934, Dit is het groote verslag, dat in hoofdzaak uitvoerig de onderzoekingen weergeeft vermeld in het hi erboven/genoemde korte verslag, zoodat nog slechts het volgende zij vermeld.
Nadere gegevens over het voorkomen van de ziekte buiten Nederland
worden opgesomd. Voorts is het gebleken, dat de Azietische soort Ulmus
Wallichiana in zes gevallen geen positieve reactie op de infectie heeft
gegeven, zoodat met deze soort alsnog verder zal worden geëxperimenteerd.
Tot slot volgt een beschouwing over de anatomie van het hout van
met Graphium ulmi geïnfecteerde iepen, toegelicht door foto's. N a een
kunstmatige infectie worden bijna steeds, onder en boven de plaats van
infectie^ in den laatsten jaarring eed aantal lagen van platte parenchymcellen opgemerkt, die gevuld zijn met zetmeel. Hierna kan echter
weer hout worden gevormd; de jaarring blijft echter smaller. In de
natuur zien we deze lagen ook wel bij sterke aantasting door de iepenn
ziekte optreden. Uit een en ander blijkt, dat bij aantasting door Graphium
ulmi niet alleen het watertransport wordt gestoord, doch ook andere
reacties optreden. W e l k e factoren hier een rol spelen, zegt Mej. B u i s m a n , „is zeer moeilijk uit te maken. Het kan natuurlijk zijn, dat door
het verstopt zijn van vele houtvaten tengevolge van de infectie, te
weinig water aanwezig is om den groei van het cambium en den afvoer
der assimilaten op de gewone wijze te doen plaats vinden. D e verklaring
kan echter ook veel ingewikkelder zijn, wanneer we bedenken, dat door
de infectie verschillende wondprikkels kunnen optreden."
Achter dit verslag is nog een stukje opgenomen van S, G. A . D o or e n b o s over het aankweeken van de resistente iepen nr. 1 en 24.
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Dit stukje moet worden beschouwd als ieen aanvulling van wat aan
het begin van deze bespreking werd vermeld. 'Nr. 24 beschrijft hij als
„een echte veldiep met bekurkte twijgen, een type zooals in duinstreken
algemeeni wordt aangetroffen. De groei is krachtig en gezond, doch de
scheuten zijn over de geheelc lengte vertakt. Z e staan breeder van de
hoofdstam af, waardoor de boom veel moeilijker te vormen is, dan de
Hollandsche iep. De verdikking van den stam gaat aanmerkelijk minder
snel, terwijl de dichte, breede kroon een steviger stam eischt.
Voor hakhout en hagen, onderbeplantingen en windkeeringen in het
algemeen, is deze veldiep uitstekend geschikt. Voor dit doeleinde werden
tot voor eenige jaren elk jaar duizenden zaailingiepen verwerkt. Aankweek van afleggers voor dit doel is dus volkomen verantwoord.
Voor stamboomen' ter beplanting van dijken en buitenwegen wordt
de zaak moeilijker. Het type van nr. 24 is meer geschikt voor een kortstammige, breed vertakte boom. Het mooie rechte stamhout, dat de Hollandsche iep gaf, zal van nr. 24 niet te verwachten zijn. Tegen wind en
weer is deze kurkiep echter goed bestand en indien de houtwaarde niet
als hoofdzaak beschouwd wordt, kan men deze soort met vertrouwen
aanplanten, want door de vele jaren van ernstig onderzoek is, m.i., afdoende gebleken, dat de iepenziekte op dezen iep weinig vat heeft."
Met deze nieuwe soort zijn we er dus nog niet voor onze wegen, dijken,
boerderijen, enz. Ofschoon het succes van nr. 24 slechts betrekkelijk is,
Iaat Mej. B u i s m a n zich niet afschrikken, doch zij zoekt moedig
verder.
F. W . B.

