DE STRIJD TEGEN DE IEPENZIEKTE
IN AMERIKA
door

J. DE HOOGH.
Reeds geruimen tijd deed de iepenziekte haar intrede in
Amerika en heeft zich over de oostelijke staten van N.-Amerika: New-Yersey, New-York, Maryland, Connecticût en
zelfs Ohio uitgebreid.

Whm Win.h",,,', ...... c....... aha ••• , s.r"", .h.y ..... «011
Ih.
wildtmHt cotul .. milt mln, .bon tho ....1. So
.. 00<1 doe .Im. th .... I.. OP'" OP"'" .... in rivo< ..... dow •• II if
w.ni ... fot I"" comin. "f th...hi.. ",.n. So ... nd tlwy nD_

ohom

-

m.i_i< ...... Iik. <Iond In<.I.. I-", ••• dinJ .h,i. IlfH" .'""Pi'
.. l m.,H_ bon.din'''n ... th. bnd Ind iu p<'Op!...

In verband met de groote plaats, die de iep in Amerika
inneemt, heelt het optreden der ziekte in breeden kring groote
ongerustheid gewekt, terwijl men alle krachten inspant om
de ziekte te bestrijden en volledig te overwinnen.
In het Mei-nummer van het tijdschrift "American Forests"
zet J. E. C ham b e r li n in een rijk geïllustreerd artikel:
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"Ta arms for the Ainerican elm:' uiteen. dat de olm voor
Amerika van onschatbare waarde is en dat het Amerikaansche
volk er niet in mag berus'ten. dat deze houtsoort. evenals
de tamme kastanje. uitsterft. Welke prachtexemplaren Amerika rijk is. toont de hierbij afgedrukte foto uit genoémd tijdschrift. Als een der oorzaken. die! de ziekte in de hand werken.
noemt C ham b er I i n de wateronttrekking aan den bodem.
tengevolge van de door den mensch genomen cultuurmaat. .

regelen. Hierdoor. zegt hij. verzwakt de iep e!l wordt hij gevoeliger voor de ziekte. De ervaringen in ons land opgedaan
hebbelL geleerd. dat deze redeneering niet opgaat en dat
krachtig groeien'de iepen juist zeer vatbaar zijn voor de ziekte.
Op blz. 213 van het zelfde tijdschrift worden dan nog
eenige algemeene mededeelingen gedaan over de organisatie

der iepenziektenbestrijding in Amerika. Het Department of
Agriculture heeft door middel van de Division of Plant
Disease Eradication and Control het bestrijdingswerk georganiseerd in samenwerking met de autoriteiten in de verschi-

lende Staten. Zieke boomen worden zooveel mogelijk opgespoord en veruietigd. Het Department of Agriculture vroeg
voor 1934 600.000 dollar aan. doch het Congress voteerde
slechts $ 150.000 hetgeen in vergelijking met het in ons land
voor het bestrijdingswerk beschikbare bedrag (f 2000.- !)
nog altijd een zeer respectabel bedrag is. Men hoopt. dat
Public Works of Civil Works zullen bijspringen indien meer
.
geld noodig mocht z i j n . '
Aangezien de gevreesde ziekte nog in het begin van haar
optreden is. verwacht men haar nog te kunnen overwinnen.

mits het Amerikaansche volk zelf krachtig bij de volksvertegenwoordigers op geldelijken steun voor het bestrijdingswerk aandringt.

BLADVULLING.
T;otsche buitenman. wijzende op een oerouden eik: "Een
pracht van een eik. wat 1"'
Bezoeker uit de stad : "En of! En hebt U die nou uit een
zaadje opgekweekt 1"
(Passing Show).

