Boekbespreking '
DE BACTERIE-ZIEKTE VAN DEN WILG.
W e r d naar aanleiding van eenige voorloopige publicaties van Mej. E .
J. L i n d e y e r een overzicht van den stand van het onderzoek naar
voorkomen en oorzaken van de bacterie-ziekte van den wiig gegeven in
jaargang 1932, pag. 75—85 van dit tijdschrift, thans zij hier nader ingegaan op het inmiddels verschenen volledige onderzoek van voormelde
schrijfster, haar dissertatie van September 1932. W e hebben met dit
proefschrift een klaar en duidelijk werk voor ons liggen, dat zonder
• omslag een helder beeld geeft van het betreffende onderwerp en óns
spoedig doet, zien, dat wij inderdaad met een niet onschuldige parasiet
van den wilg hebben te maken. Konden wij in Maart 1932 nog schrijven,
dat de aangetaste boomen mogelijk nog wel te redden waren en men dus
niet dadelijk tot vernietiging behoefde over te" gaan, thans is wel gebleken,
dat alleen onverbiddelijk ingrijpen' den voortgang van het kwaad, vermag
tegen te gaan, want de ziekte is reeds ver in de boomen voortgewoekerd,
voordat zij uitwendig zichtbaar wordt.
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De eerste symptomen van de ziekte vertoonen zich in Mei, kort na
het ontluiken van de bladeren. Deze laatstèn, "zoowel als de toppen der
jonge loten verdorren, soms voorafgegaan,door .een verwelking. De bladuitdroging kan veervormig tusschen de nerven plaats vinden. De snelheid
, hiervan is van het weer afhankelijk, doch kan soms-,wel meerdere dagen
vorderen. Daar de bladeren dan gemakkelijk afvalféJi is de tak spoedig
geheel ontbladerd, vaak echter op de' eitidblaadjes'
die 'aan de omge- •
knikte toppen der scheuten nog geruimen tijd kunnen?blijven zitten. Deze
„vaantjes" doen denken aan het bekende beeld bij de Graphiumzieke
, iepen. Bij deze verdorring die zich tot in September kan gaan vertoonen kleuren de verdorde bladdeelen van donkergroen naar lichtgroen
en bruin ; alleen bij Salix purpurea L. echter gaat de verdroging gepaard
met een directe intensieve zwartkleuring, De aantasting woekert van tak
tot tak. Eenige regelmaat in plaats van eerste aantasting in den boom
is niet waar te nemen. Overal waar de ziekte heerscht gaat zij verder
van boom tot boom, zoodat de eerste zieke boom als een gevaarlijke
infectiebron is te beschouwen.
Naast de verdorringsverschijnselen treedt in de tweede plaats een ontwikkeling op' van adventiefknoppen. De hieruit ontstane loten blijven
kort en verdorren spoedig als de aantasting al erg is, anders kunnen zij
zich nog meerdere maanden handhaven en zelfs nog verder uitgroeien.
Te'n derde volgt op de verdorring een uitpersen van waterig vocht uit
de een- en tweejarige twijgen, vooral in de oksels van kleine zijtakjes,
doch ook onder de inplanting van deze, bij de bladlitteekens van reeds
afgevallen bladeren, uit spleetvormige openingen in de schors en door
verwondingen. Het vocht maakt de takken kleverig, het bevat veel
bacteriën en biedt een voedingsbodem voor fungi en gisten, waardoor
het na eenige dagen witachtig troebel wordt. Dit verschijnsel vertoont
" zich tot. in Augustus. In de vierde plaats ondergaat de schors dikwijls
doch niet altijd, een kleurverandering en vertoonen zich onregelmatige
lichtbruine vlekken of strepen. E n ten vijfde laten de aangetaste boomen,
die overigens nog geen van voormelde symptomen lieten zien, de bladeren
in het najaar vroeger vallen dan gewoonlijk; soms reeds halfweg September tegen normaal in November.
V a n de vroeg aangetaste boomen beginnen de takken al in denzelfden
zomer af tc sterven. In den winter gaat dit afstervingsproces voort. De
doode takken, voor zoover zij nog niet zijn afgewaaid, verraden in het
voorjaar, wanneer de boom oogenschijnlijk normaal uitloopt, de ziekte.
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Spoedig is de ziekte echter weer aan de nog levende takken zichtbaar en
in twee of meer jaren sterft de boom af.
Is het wilgenhout normaal wit en droog, bij aantasting door de bacterieziekte is het nat en gedeeltelijk bruin verkleurd. In het begin van de
aantasting is dat slechts,op enkele plekken het geval en juist op deze
plekken wordt het vocht later uitgeperst. Dit begin vindt men steeds
op één- of tweejarige takken. De vochtafscheiding is in het voorjaar 't
sterkst, bij latere aantasting steeds minder krachtig. Bij diverse doorsnijding kleurt het hout, ook indien het nog nauwelijks verkleurd is, donkerder
bruin. In dé dikkere takken over een deel van de coupe, doch in de dunne
takken over de geheele doorsnede. Soms bestaat de verkleuring uit een
reeks vlekken in één of meei; jaarringen; het sterkst is zij in het najaarshout. Het beeld doet in dit geval denken aan dat van de Graphiumziékte
in iepenhout. Bij* overlangsche doorsnede blijkt, dat de verkleurde deelen
lange doorloopende strepen vormen, die continu het verloop 'van de
vaatbundels volgen, in tegenstelling tot het beeld in Graphiumziek
iepenhout.
Wordt de boom erger ziek, dan is ook de bruine verkleuring direct
na hét snijden al bruiner, hetgeen wel wijst op een oxydatie, die in den
stam natuurlijk slechts langzaam verloopt. N a den dood droogt het hout
langzaam uit en de typische verkleuring vervaagt. Heeft de verkleuring
den hoofdstam bereikt, dan breidt zij zich snel naar boven en naar beneden
tot in de wortels, uit. .In dwarse richting veel langzamer. Zoolang het
éénjarige höut nog vrij blijft;;,van de aantasting, treedt geen verdorring op.
Op den duur komt eenmaal aangetast hout de ziekte echter nooit te boven.
Bij microscopisch onderzoek worden in zwak aangetast hout alléén
in het verkleurde gedeelte'bacteriën in de vaten aangetroFfen. In sterker
aangetast hout — zieke takken waar de bladeren al van afvielen — in
vrijwel alle vaten. De verkleuring van het hout is een rechtstreeks gevolg
van de aanwezighei&fvan bacterieën. Naast de bacteriën in de vaten treft
* men in enkele'va ten: en parenchymcellen, bruine gom aan, in verscheidene
vaten worden thyllen gevormd, het parenchym wordt bruin en in de
zieke weefsels is geen zetmeel aanwezig (vermoedelijk door den boom
verbruikt, daar de bacteriën geen zetmeel aantasten).
De sapstroom in den boom is na aantasting door de ziekte gewijzigd.
Aanvankelijk nemen de wortels nog een normale hoeveelheid water op.
Tengevolge van de verstopping door bacteriën en de aanwezigheid van
thyllen en gom in de vaten, kan het water niet regelmatig worden vervoerd, maar wordt een te groote hoeveelheid in de vaten opgehouden.
Hierdoor ontstaat in de vaten een overdruk, wat blijkt uit het onmiddellijk uitpersen van vocht bij beschadiging, terwijl ook zonder verwonding de bast kan scheuren. De verdorring heeft door het watergebrek
plaats; de bladeren en bovenste deelen van den boom krijgen niet voldoende vocht, het eerst bij droog weer.
De verkleuring heeft plaats doordat het vocht een stof bevat, die aan
de lucht door oxydatie bruin wordt. Waarschijnlijk wordt deze stof niet
door de bacterie, maar door den boom onder invloed van de bacterie
gevormd. Aan de bruinkleuring doen mee de gomvorming en het afsterven van de parenchymcellen.
De bacterie, die zonder twijfel de oorzaak is van de ziekte, werd
geïsoleerd, onderzocht en beschreven. Zoowel met de reinculture van deze
bacterie-— Pseudomonas saliciperda n.s p. — als met ruw infectie-materiaal
werden reeksen proeven genomen, waaruit volkomen voldoende bewijs-"
kracht kon worden geput. Kunstmatige infecties, het best gelukkend
volgens de methode B u i s m a n door inspuiting met infectie-materiaal
door middel van een injectie spuitje in het hout, 'gelukten bij Salix alba L,
S . purpurea L., S . amygdalina L. en bij twee variëteiten van S . alba.
Bij andere lukten zij matig; mogelijk wijst dit op mindere vatbaarheid.
Vooral S . pupurea bleek zeer vatbaar te zijn.
Dat de snuitkever Cryptorrhynchus lapathi L. de ziekte kan overbrengen is eveneens aangetoond. Slechts enkele feiten uit dit proefschrift aanstippend vond de schrijfster, dat niet altijd els de voorkeur had voor wilg.
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Dit is van belang, omdat bij de bestrijding wel is gewezen op de mogelijkheid van het gebruiken van els als lokboom tusschen den wilg. Voorts*
schijnt het, dat soms de kever In de gang kan overwinteren (1931). Onder
alle omstandigheden blijft echter de generatie tweejarig. N a een warmen
zomer aU de kever dus reeds in Augustus uitkomt, kan hij echter nog
infecties tot stand brengen en dus nog veel schade aan den wilg doen,
waardoor nog laat in het Jaar verdorringsverschijnselen kunnen optreden. De opeenvolgende jaren zullen dus hierdoor verschillen in de
hevigheid van de ziekte kunnen vertoonen. Het ware echter ook. nog na
te gaan of er zich door de tweejarige generatie ook zoogenaamde keverJaren voordoen. De kever behoeft niet beslist aan ziek hout geknaagd te
hebben om de bacterie over te brengen; alleen het loopen over zieke
takken is daar al voldoende voor.
Overbrengen van de ziekte door andere dieren dan C. lapathl. is zeer
goed mogelijk, doch de kans daarop is geringer, omdat de bacterie dan
vaak niet makkelijk kan binnendringen, daar niet altijd open verwondingen
aanwezig zijn, indien die insecten tenminste niet in staat zijn zelf in het
hout te boren. De boom reageert namelijk op verwondingen door de
vaten er om heen af te sluiten met thyllen en wondgom. Bovendien is
de bacterie vermoedelijk weinig resistent. O f 1 het kapmes erg gevaarlijk
is werd nog niet onderzocht.
Een rechtstreeksche bestrijding van de bacterie is bij den huidigen stand
van de wetenschap niet mogelijk. Voor de bestrijding van de ziekte beveelt schrijfster in volgorde van belangrijkheid de volgende mogelijkheden
a a n : vangen van den kever, verbranden van d e met eieren, larven en
poppen bewoonde stammetjes, planten van lokboomen, biologische keverbestrijding, boombespuiting, verwijderen infectiebronnen, gebruik van gezond pootmateriaal, zoeken van resistente wilgensoorten, ruimen plantafstand.
oC
Het is moeilijk om zich na lezing van het geschrift geheel met het
noemen van al deze bestrijdingswijzen te vereenigen^rzoowel als met de
rangorde.
*
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V a n het meeste belang Is mijns inziens het verwijderen van de infectiebronnen en het gebruik van gezond pootmateriaal. Daarnaast is de kevervangst en vernietiging' van door den kever aangetast materiaal aan te
bevelen. Ten slotte zal een ruime plantafstand de door kevers gezochte
luwte zooveel mogelijk verloren doen gaan, terwijl dit ook overigens
cultuur-technisch een goede maatregel is te noemen. Een nader onderzoek zal voorts moeten' worden ingesteld naar dc levenswijze van den
kever in verband met den meest juisten tijd van bestrijding, de biologische
bestrijdingsmogelijkheid, de mogelijkheid van bestrijding door middel van
insecticiden of dooi- vangboomen. Dit is een geschikt werk voor W a g e ningen waar tegenwoordig meerdere goede entomologische onderzoekingen
worden gedaan; ook in samenwerking met de mycologen. Daarnaast is
het zoeken naar de resistente, bruikbare wilgensoorten zeer gewenscht.
Het is jammer, dat nog zoo weinig aandacht in dit opzicht aan de
grienden is geschonken. 1 ) Hier toch is economisch het zwaartepunt van den
wilg in ons land gelegen, ofschoon de beteekenis van den schietwilg,
sedert de Graphiumziekte onder de iepen zoo'n opruiming heeft gehouden,
is toegenomen. De ziekte is thans het meest in het centrum en in hö(t
Oosten van ons land geconstateerd. Minder erg in Holland en Limburg.
Slechts op één plaats zijn eenige grienden gecontroleerd en vrij van de
ziekte bevonden (bij Willemstad aan de Dordtsche kil).
" Zooals bij elk onderzoek blijft er nog veel te doen over. Het lag niet
op den weg van de schrijfster om in haar studie direct verder te gaan
dan zij deed. Haar doel kon slechts zijn, om een goeden grondslag voor
het verdere werk te leggen. E n daarin is zij uitstekend geslaagd. ?
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Naar ik vernam wordt thans door een anderen enderzoeker aandacht
aan de bacterieziekte van den wilg in de grienden besteed.

