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De verhoogde belangstelling van de phytopathologen, en parallel
hiermee ook van de beoefenaren van land- en tuinbouw, vooral in de
twee laatste decennia aan de virus-ziekten gewijd, is ook de bloembollen niet voorbijgegaan.
Toch zijn evenals bij de andere gewassen ook in de bloembollen de
virus-ziekten niet in de laatste twintig jaren ontstaan. We weten
immers met zekerheid, dat de verschijnselen in de zgn. „gebroken"
tulpen, die door een virus zijn aangetast, reeds minstens enige eeuwen
oud zijn. Op oude schilderijen vinden we ze reeds afgebeeld en in oude
verhandelingen over de bloembollencultuur vinden we reeds in de
zeventiende eeuw beschreven, dat enkele kwekers toen reeds wisten,
hoe ze, door het enten van een gebroken tulp tegen een éénkleurige
tulp, de verschijnselen van „breking" op de andere konden overbrengen.
Vele tulpen zijn „gebroken", dus ziek, veel mooier dan in gezonde
toestand en het is dan ook niet vreemd, dat men, al kende men de
verschijnselen, toch niet aan een „ziekte" dacht (zie fig. 1).
Bij de behandeling van de virus-ziekten in tulpen komen we hierop
nog nader terug, maar in de inleiding van deze verhandeling, die als
eerste verschijnt van een reeks, die we over onze onderzoekingen betreffende de virus-ziekten in deverschillendebloembolgewassen denken
te geven, is het van belang enkele punten naar voren te brengen, die
voor een juist begrip van de betekenis der virus-ziekten voor de bloembolgewassen in het algemeen van belang zijn.
De aard van het product en het doel, waarvoor het wordt gebruikt,
spelen hierbij een belangrijke rol en hierin kunnen we een verklaring
vinden van het feit, dat aan de betekenis der virus-ziekten voor de
bloembolgewassen door de bloembollenkwekers, die toch op het gebied
der bestrijding van plantenziekten in zoveel opzichten als zeer vooruitstrevend bekend staan, niet veel eerder meer waarde werd toegekend.
'
Zij toch waren zeker de eerste organisatie van kwekers, welke voor

de belangen der ziekten-bestrijding in hun gewassen een plantkundige
aanstelden als plantendokter voor hun speciale culturen. Dr J. H.
WAKKER heeft zo als phytopatholoog voor de bloembollenstreek in de
jaren 1883—1885 pionierswerk van klassieke waarde voor de Phytopathologie verricht en het door hem in die periode het eerst beschreven
geelziek der hyacinthen was voor de wetenschap de tweede bacterieziekte van planten, welke als zodanig werd ontdekt.
Ook reeds in de publicatie's van WAKKER vinden we in het verslag
van het jaar 1885 een virus-ziekte der hyacinthen beschreven onder
de naam: „het grauw der hyacinthen".
Het uur voor de ontdekking van de ware aard der virusziekten had
echter nog niet geslagen en zelfs een wetenschappelijk onderzoeker als
WAKKER zag de ware aard der ziekte niet in.
Hij rekende deze verschijnselen onder die, „welke zich zo nu en dan
tot ongerief van kwekers of liefhebbers voordoen, zonder gevaar voor
de cultuur op te leveren". Hij zegt:
„Zij treden gewoonlijk niet epidemisch op en de oorzaken er van
moeten dan ook niet gezocht worden in de aanwezigheid van dieren
of schimmels in de bol, maar in atmospherische invloeden of inwerkingen, die in de bol zelf, zonder waarneembare aanleiding van
buiten plaats vinden."
Hij beschrijft de symptomen van de zieke planten, en zegt aan het
slot:
„Daar nu bij de grauwe hyacinthen het gebrek aan bladgroen
niet vergoed wordt door een sierlijker uiterlijk der bladen, zo zal
men wel doen, steeds voort te gaan met ze uit te roeien, vooral ook
omdat afstammelingen van grauwe bollen alle kans hebben ook
grauw te worden."
Aan een mogelijkheid van besmetting dacht hij nog niet, en zijn
uitspraak, dat deze verschijnselen de culturen niet in gevaar brachten,
was feitelijk het weergeven van het standpunt der bloembollenkwekers
ten opzichte van deze verschijnselen.
Deze opvatting is alleszins begrijpelijk, indien we weten, dat vele
variëteiten van bloembolgewassen ondanks hun virus-ziek zijn, de
eeuwen hebben doorstaan en nu nog zeer hoog worden gewaardeerd,
omdat ze bloemen leveren, die in schoonheid door gezonde concurrenten niet worden geëvenaard.
Wanneer nu desondanks toch in de laatste jaren de verschijnselen
van virus-ziekten in onzebloembollen wèlalseengevaarvoor de cultuur
worden beschouwd, dan heeft dit voornamelijk twee redenen:
Ie omdat we nu weten, dat dergelijke planten, vaak ondanks haar
uiterlijk schoon, een besmettingsgevaar kunnen opleveren voor andere

variëteiten, die door de verschijnselen van deze ziekte niet alleen niet
in kwaliteit vooruitgaan, maar slechts in groeikracht afnemen.
2e omdat de eisen, door buitenlandse phytopathologen aan onze
producten gesteld, ons dwingen onze culturen vrij tehoudenvanviruszieke planten, die bij de toepassing der plant-quarantaine maatregelen,
de invoer van al onze bloembollen met uitsluiting zouden kunnen bedreigen.
Hoe staat het nu met de realiteit van deze gevaren voor de cultuur
gebaseerd op onze tegenwoordige kennis der virus-ziekten van de
planten in het algemeen, en die van de bloembollen in het bijzonder?
Het staat vast, dat bij alle gewassen van land- en tuinbouw, de
virus-ziekten in het algemeen een groter gevaar opleveren voor die
gewassen, welke langs vegetatieve weg worden voortgeplant, dan voor
die, welke elk seizoen door middel van zaad worden vermenigvuldigd.
We weten, dat er gewassen zijn, waarbij de virus-ziekte door het
zaad wordt overgebracht, maar voor de grote meerderheid der planten
is dit niet kunnen worden vastgesteld.
Nu worden de bloembolgewassen in verreweg de grote meerderheid
uitsluitend langs vegetatieve weg vermenigvuldigd, evenals dit het
geval is o.a. met aardappelen en vele tuinbouwgewassen, die door afleggers of stekken worden voortgekweekt.
Voor de laatste kennen we allen de zéér grote betekenis, die aan de
bestrijding der virus-ziekten moet worden toegekend en we weten,
welke grote verbeteringen o.a. bij de aardappelcultuur bereikt zijn geworden. Virus-ziek plantgoed is daar practisch volkomen waardeloos.
Overal waar het gaat om een massa-productie, die ook nog moet
concurreren op de wereldmarkt, is dat moeilijk anders te verwachten.
Albestaat er een zeer grote variatie in de kwaliteiten van verschillende
rassen van aardappelen, aardbeien, frambozen en andere voedselgewassen, de veel grotere opbrengst der gezonde planten maakt de
concurrentie met in kwaliteit niet al te zeer afwijkende variëteiten
onmogelijk.
Geheel anders is echter de toestand bij veel van onze bloembolgewassen.
Deze worden uitsluitend geteeld voor het voortbrengen van een
bloem. Nu brengt een virus-zieke bloembol in vele gevallen niet minder
bloemen voort dan een gezonde plant, en nog afgezien van die tulpenvariëteiten, welke door het virus-ziek zijn, belangrijk in schoonheid
toenemen, zo is toch in vele gevallen de bloem van een virus-zieke
bloembol niet belangrijk minder fraai, dan die van een gezond exemplaar.
*"
Wel weten we nu maar al te goed, dat van een zelfde variëteit de
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productie-kosten van gezonde bollen veel kleiner zijn dan van door
virus-ziekte aangetaste bollen, en dat is wel een van de voornaamste
drijfveren van het krachtig ter hand nemen van de bestrijding der
virus-ziekten in onze bloembollencultuur.
Toch is het echter een feit, dat de variatie in kleur en vorm der
verschillende bloemen buitengewoon groot is en de soms nog hierbij
komende meer of mindere geschiktheid voor vroegbloei maakt, dat er
vele variëteiten zijn, die, ondanks hun minder snelle groei tengevolge
van virus-ziekten en de hiermee gepaard gaande hogere productiekosten, gemakkelijk de concurrentiestrijd kunnen volhouden door hun
bijzondere kwaliteiten van vorm of kleur der bloemen enz.
Er zijn bepaalde variëteiten van bloembolgewassen, die, doordat ze
reeds vroeg bij de winner der nieuwe variëteit zijn besmet geworden,
practisch uitsluitend als virus-ziek bestaan.
Zolang er nu niet een nieuwe variëteit wordt gewonnen, die haar
in verbruikswaarde der bloemen overtreft, zal ze ondanks het virusziek zijn zeer gewild blijven èn... de minder snelle groei kan zelfs voor
de kweker een voordeel zijn, doordat de productie beperkt blijft en
de prijs niet te spoedig daalt door te snelle toename in grootte van de
partijen plantgoed.
Zeer vele variëteiten hebben zo ondanks het feit, dat ze virus-ziek
waren, lange jaren een belangrijke rol kunnen blijven spelen en eerst,
wanneer een nieuwe variëteit werd gewonnen, waarvan de bloem de
oude nabijkwam ofovertrof, dan verdween de virus-zieke partij, omdat
ze zgn. was „uitgeteeld".
Hetzelfde lot treffen echter nog jaarlijks ook vele variëteiten, welke
niet virus-ziek zijn, doordat ze door nieuwe „conquesten", zoals de
oude naam in de hyacinthencultuur luidde, van hun troon werden gestoten, omdat de nieuweling iets mooier van kleur, iets beter van vorm
is, of b.v. iets vroeger in bloei kan worden getrokken.
Hierdoor is het duidelijk, dat het verdwijnen van de markt van bepaalde variëteiten in vele gevallen geen abnormaal verschijnsel voor
de kwekers opleverde.
Meestal was men eerder geneigd de oorzaak te wijten aan andere
bezwaren, welke de variëteiten aankleefden en die meer duidelijk op
de voorgrond traden, zoals b.v. de vatbaarheid voor geelziek bij de
hyacinthen.
Toch heeft een nader onderzoek en een bespreking met een aantal
van de meest ervaren oudste kwekers ons reeds meer dan tien jaar
geleden de zekerheid gegeven, dat vele variëteiten van hyacinthen,
waarvan algemeen wordt aangenomen, dat ze als slachtoffers van het
geelziek zijn verdwenen, in feite waren ,,uitgeteeld", zoalsdeze kwekers
het uitdrukten; m.a.w. door de virus-ziekten waren verloren gegaan.
Verder schijnt het in vele gevallen in de strijd tussen de plant en

het virus a.h.w.tot eenevenwichtstoestand te zijn gekomen. Deze kant
van het probleem is ook voor de kennis der virus-ziekten in het algemeen van groot belang. De onderlinge uitwerking van verschillende
viren in dezelfde plant kan wellicht een rol hierbij spelen en we zullen
in de volgende verhandelingen bij de verschillende gewassen op de
bijzonderheden nader terugkomen.
Een feit is wederom, dat bij vele variëteiten van bloembolgewassen,
die zonder enige twijfel de kenmerken van virus-ziek in zich dragen,
van een zwakke groei en nog veel minder van een snelle achteruitgang
iets is te bespeuren.
Dit alles te zamen verklaart, waardoor in de bloembollencultuur de
ware betekenis der virus-ziekten zeer lang is onderschat geworden.
Hebben we hierdoor kunnen begrijpen, waarom de bloembollenkwekers zolang zijn blijven staan op het reeds door WAKKER in 1885
vermelde standpunt, dat deze verschijnselen de cultuur niet in gevaar
brachten, nu weten we, dat een diepgaand onderzoek over de gehele
omvang van onze bloembollencultuur betreffende de virus-ziekten
dringend noodzakelijk is.
Niet, omdat wij er prijs op stellen, dat de grote groepen van Rembrandttulpen, Bybloemen en Bizarren, waaronder de zeer mooie gebroken tulpen reeds bekend uit de zeventiende eeuw, onmiddellijk
geheel uit onze cultuur zullen verdwijnen.
Niet, omdat we alle variëteiten van hyacinthen, waarin wellicht een
virus voorkomt, gaarne uit onze kleuren-collectie zouden willen of
kunnen missen,
maar uèl, omdat we met zekerheid moeten kunnen uitmaken, welke
verschijnselen bij alle variëteiten wèl en welke niet aan een virus
moeten worden toegeschreven.
Omdat we moeten weten:
Hoe de besmetting onder de invloed van verschillende cultuur- en
behandelingsmethoden wordt geremd of bevorderd;
Welke insecten of andere organismen de verspreiding der ziekte
kunnen veroorzaken;
Hoe we van de partijen, waarin besmette exemplaren voorkomen
door selectie volkomen gezonde stammen kunnen isoleren;
Hoe we enkele voorlopig nog moeilijk misbare variëteiten in onze
soorten-collectie's, ondanks hun virus-ziek zijn, kunnen behouden
zonder gevaar voor onze cultuur of export;
Waarom het b.v. tot nu toe practisch onmogelijk is gebleken om de
mooiste variëteiten van Engelsche Irissen in hun effen kleuren te behouden, of:
/•
Waardoor de mooiste gladiolen, onze zorgenkinderen, die voor het
wetenschappelijk onderzoek reeds zoveel moeilijkheden opleverden,
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zo spoedig gevlekt worden, zo snel uitgeteeld raken en voor de markt
weer waardeloos worden;
Welke verschijnselen in de lelie's nu inderdaad aan een virus moeten
worden toegeschreven en hoe we voor onze klimaat- en cultuur-omstandigheden deze cultuur uit haar vele moeilijkheden kunnen verlossen;
Welke verwantschap er tussen de viren van verschillende bloembolgewassen bestaat, enz. enz. enz.
Dit alles levert een werkprogram zo omvangrijk en voor onze bloembollen-cultuur en -export in haar geheel van zo groot gewicht, dat niet
langer mocht worden gewacht met de aanvang van het onderzoek over
het gehele front.
Slechts onder het engst mogelijke contact met de cultuur in al haar
bijzonderheden kan hier een bevredigend resultaat worden verwacht
en we zijn zeer dankbaar voor de grote, zowel morele als materiële
steun, welke we ook voor dit doel van de beoefenaren van onze bloembollencultuur vanaf het begin der intensieve bewerking van dit veld
van onderzoek sedert het jaar 1936, mochten ontvangen.
Dit arbeidsveld is tevens zo interessant en veelomvattend, dat het
zowel voor den bloembollendokter, die liefde voor zijn werk en hart
voor zijn patiënten heeft, als voor de kwekers, die voor dit onderzoek
hun onmisbare hulp zullen moeten blijven verlenen, voor vele jaren
een dankbaar werkterrein zal zijn.
VIRUS-ZIEKTEN I N NARCISSEN

Symptomen, welke nu worden beschouwd als veroorzaakt door een
virus-ziekte, zijn in de Narcissen bekend zolang als de herinnering van
de nu levende generatie teruggaat, hierbij ingesloten de kennis, den
zoons door hun vader, grootvader en nog verder terug overgeleverd.
De kwekers noemden deze planten „grijs", welke karakterisering in
Engeland werd overgenomen als „grey". De naam „grey-disease" is
van veel jongere datum, daar de Narcissenkwekers deze verschijnselen
niet als een ziekte beschouwden.
De verzwakking, bestaande voornamelijk in een minder krachtige
groei, werd toegeschreven aan ongunstige klimaatsinvloeden of aan
de een of andere foutieve behandeling door de kwekers.
Eerst toen de phytopathologen het bestaan, de besmettelijkheid en
het gevaar van virus-ziekten voor allerlei andere gewassen hadden
bewezen, werd de mogelijkheid, dat de symptomen van het „grijs"
wellicht te wijten zouden zijn aan een virus-ziekte, al zij het meestal
slechts aarzelend en vaak met tegenzin, toegegeven.
Deze tegenzin van vele Narcissenkwekers zelfs heden ten dage, om

Fig. 2. Links:
Partij :
Kid gezonde Sir Watkin
4512
100 gezonde Min. Talma 4514
100 gezonde King Alfred 4515
100 gezonde Bic.Victoria 4513

Rechts:
100 „grijze" Sir Watkin
100 virus-zieke Min. Talma
100 virus-zieke King Alfred
100 erg zilverbontc Bic. Vic.
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Fig. 3. Narcis Sir Watkiii: „grijs"

Fig. 5. Narcis Dubbel van Sion:
„mozaïek"

Pig. 4. Narcis King Alfred
a. gezond blad
h. krulzicke bladeren

Fig. 6. Narcis Bic. Victoria.
Zilverbonte bladeren
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Pig. 15. Narcis King Alfred: krul-zieke planten

9
de verschijnselen v a n grijs of mozaïek als kenmerken v a neenziekte t e
aanvaarden, moet voornamelijk worden toegeschreven a a nde volgende
feiten :
I n vele gevallen is de directe schade door de ziekte veroorzaakt niet
zeer groot. Meestal zijn de bloemen niet of niet belangrijk aangetast.
Vele variëteiten hebben de verschijnselen vertoond, zo lang als de
variëteit bekend is, zonder enig teken v a n snelle achteruitgang.
Tengevolge v a n ongunstige klimaats-invloeden als vorst, beschadiging v a ndewortels,ofandere factoren k u n n e n verschijnselen o n t s t a a n ,
die voor eenniet alte critischen waarnemer zeer veel opde verschijnselen v a n virus-ziekten gelijken, terwijl deze verschijnselen een volgend
seizoen, wanneer de groeivoorwaarden beter zijn, volkomen k u n n e n
verdwijnen.
A a n deandere k a n t k u n n e n werkelijke virus-verschijnselent o t zekere
graad gemaskeerd worden door bepaalde cultuur-behandelingen, die
de groei v a n de partij gunstig beïnvloeden, zoals b.v.:
verwisseling v a nde a a r d v a ndegrond, bemesting, wijze v a n berging
der droge bollen tussen h e t rooien en de planttijd-, of een warmwaterbehandeling, zoals voor de bestrijding v a n h e t aaltjes-ziek of v a n de
Narcis-vliegen wordt toegepast.
I n vergelijking m e t andere parasitaire ziekten verspreidt de ziekte
zich slechts langzaam.
Bij de toenemende belangstelling v a n de wetenschappelijke onderzoekers voor de verschillende tuinbouwgewassen en de vooruitgang
der kennis v a n de virus-ziekten in h e t algemeen, k o n h e t niet uitblijven, d a t verschillende s y m p t o m e n in de Narcissen waargenomen,
als gele strepen op de bladeren, mozaïekachtige verkleuringen, necrotische vlekken en andere, welke gepaard gingen m e teenminder krachtige groei v a n de aangetaste planten, in v e r b a n d werden gebracht m e t
virus-ziekten.
I n de literatuur over de Narcissen-ziekten vinden we d a n ook reeds
v a n virus-ziekten v a n Narcissen gesproken, vóórdat h e t bewijs was
geleverd, d a t we inderdaad m e t virus-ziekten hebben t e doen.
Voor de literatuur verwijzen we n a a r de titels vermeld in de lijst
a a n h e t eind v a ndit artikel, o.a. GOTJLD (1935), HODSOST (1932), C A L D W E L L en J O N E S (1938), H A A S I S (1939) en andere.

Sedert h e t begin v a n zijn werk i n de bloembollenstreek i n 1917 h a d
de oudste v a ndeauteurs v a nditartikel in onze Narcissen onmiddellijk
s y m p t o m e n o n t d e k t , welke een zeer sterke analogie vertoonden m e t
virus-ziekten v a n andere gewassen.
Hij adviseerde t o t selectie v a n de sterke groene p l a n t e n u i t de
partijen en de verwijdering v a n zwakke of verdachte planten. De
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minder krachtige groei v a n „grijze" planten in vergelijking met gezonde p l a n t e n was in vele gevallen gemakkelijk te bewijzen en hij
toonde foto's en gewichtscijfers v a n gelijke aantallen groene en grijze
bollen uit een zelfde partij afkomstig, (zie fig. 2).
I n zijn functie als technisch adviseur beval hij enige jaren achtereen
zeer sterk aan om de selectie v a n onze Narcissen-partijen krachtig ter
h a n d t e nemen. Door een a a n t a l kwekers werd dit advies inderdaad
m e t zeer goed succes opgevolgd, m a a r op grond v a n de argumenten,
zowel in de algemene inleiding v a n dit artikel genoemd, als in het begin
v a n het speciaal a a n de Narcissen gewijde gedeelte, gaf de grote meerderheid der Narcissen-kwekers onvoldoende gevolg aan de aansporing
t o t bestrijding v a n de virus-ziekten in de Narcissen.
Voor een groot deel was dit stellig ook hieraan toe te schrijven, d a t
het overtuigende bewijs, d a t we hier inderdaad met een „ z i e k t e " en
wel met een virus-ziekte te doen hadden, door geslaagde infectieproeven niet kon worden geleverd.
N u we dit bewijs op volkomen overtuigende wijze wel hebben k u n n e n
geven (zie lit. 1938) wordt door de grote meerderheid der Narcissenkwekers volle a a n d a c h t aan de bestrijding der virus-ziekten der Narcissen besteed, al mogen we ons niet ontveinzen, d a t een sterke spoorslag hiertoe ook is geleverd, door de eisen, welke velen v a n onze
buitenlandsche afnemers op grond v a n h u n plant-quarantaine-politiek
aan onze te exporteren Narcissen zijn gaan stellen.
Talrijke infectie-proeven, waarbij gezonde p l a n t e n werden ingewreven of ingespoten met sap v a n planten, welke voor virus-ziek
werden gehouden, leverden ook in ons laboratorium in de jaren 1922—
1936 geen b e t r o u w b a a r positief resultaat op en d a t was hetzelfde geval
in Engeland.
Mc. W H O E T E E (1932) publiceerde het eerst een korte mededeling in
de Florist Exchange, waarin hij vertelde een positief infectie-resultaat
te hebben verkregen. Hij beloofde een meer uitvoerig r a p p o r t te zullen
geven, m a a r dit verscheen niet en over het algemeen stond men vrij
sceptisch tegenover het resultaat, d a t Mc. W H O E T E R verklaarde te
hebben verkregen.
I n t u s s e n werden meer beschrijvingen v a n verschillende s y m p t o m e n
gegeven. Wij h a d d e n volop gelegenheid het probleem te bespreken
m e t collega's phytopathologen, die ons bezochten uit Engeland, Amerika en andere landen, en m e t H O D S O N kwamen we overeen verschillende s y m p t o m e n te onderscheiden als: yellow-stripe, mosaic, silverleaf, curled-leaf b y K i n g Alfred, chocolate spotting enz.
B E A U M O N T (1935) schreef: Amerikaanse onderzoekers beweren te
hebben bewezen, d a t we m e t een virus-ziekte te doen hebben, m a a r de
proefnemingen in ons land zijn t o t n u toe niet overtuigend geweest.
Zie hiervoor ook C H I T T E N D E N (1933) en C A L D W E L L (1938).
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In 1936werden wij in staat gesteld om meer tijd aan de virus-ziekten
van onze bolgewassen te wijden en vingen we meer in het bijzonder
aan met de bestudering van deze verschijnselen in Narcissen, Tulpen
en Irissen.
In April 1938 was het ons mogelijk succesvolle positieve transmissie
bij Narcissen te rapporteren gedurende het „Daffodil-Dinner" van de
Royal Horticultural Society te Londen (zie Daffodil-Yearbook 1938)
en werd een voorlopige mededeling gepubliceerd in de Chronica Botanica: 4. 205. 1938.
In dit artikel beperken we ons verder voornamelijk tot een bespreking van onze eigen proefnemingen. Voor de symptomen van de
ziekte verwijzen wenaar de beschrijvingen in de literatuurlijst vermeld
en naar een aantal afbeeldingen naar eigen foto's in deze publicatie
opgenomen (fig. 3 ± 15, fig. 25 ± 31).
Ons probleem was o.a.:
1. de symptomen, welke door een virus-ziekte werden veroorzaakt
te scheiden van die,welke vermoedelijk moesten worden toegeschreven
aan andere parasieten, aan invloeden van klimaat of bodem enz...
m.a.w. de scheiding: virus-ziek —niet virus-ziek.
2. de groepering van de verschijnselen veroorzaakt door een virusziekte in die, welke waren toe te schrijven aan één en hetzelfde virus.
3. de overbrenging van de ziekte-symptomen van zieke naar gezonde planten door besmettings-proeven en de bestudering van de
factoren, welke deze besmetting beïnvloeden.
4. het ontdekken van de wijze, waarop de ziekte zich onder normale
omstandigheden te velde verspreidt en het vinden van een mogelijke
overbrenger dezer besmetting.
5. het bestuderen van de omstandigheden, die de verspreiding van
de ziekte te velde bevorderen of remmen.
6. het vinden van de meest economische wijze om de ziekte te bestrijden.
Zowel voor een medicus als voor de plantendokter is in de eerste
plaats een snelle en boven alles een zekere diagnose van het grootste
belang.
Bij alle virus-ziekten worden positieve infectie-proeven beschouwd
als de meest betrouwbare basis voor een diagnose.
Bij tabaks-mozaïek kan in ongeveer veertien dagen een positieve
reactie worden verkregen en voor een aantal andere virus-ziekten
kunnen andere planten alsindicators worden gebruikt,omdeaanwezigheid van een virus te verifiëren, of de identiteit van meerdere viren
vast te stellen.
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Bij Narcissen zijn tot nu toe nimmer in het lopende seizoen positieve
infectie-symptomen (current-season-symptoms) gevonden en dit is een
zeer groot bezwaar voor het maken van een diagnose van een variëteit,
die nogniet goed bekend is, of bij de ontmoeting van tot nu toe onbekende verschijnselen.
De serologische methode, waarop we straks nog nader terugkomen,
is voor ons een belangrijke hulp geweest bij ons onderzoek en heeft het
ons in vele gevallen mogelijk gemaakt de beslissing voor een diagnose
van ongeveer éénjaar te verkorten tot één à twee dagen. Deze methode
zal dan ook naast de infectie-proeven zonder enige twijfel van het
allergrootste belang blijken te zijn voor het virus-onderzoek.
Zeer belangrijk is verder de absolute betrouwbaarheid van het materiaal, dat voor de infectie-proefnemingen wordt gebruikt, en de noodzakelijkheid om over voldoende volkomen gezonde planten te beschikken heeft niet alleen voor ons, maar ook voor veel andere onderzoekers bij de aanvang van het onderzoek belangrijke moeilijkheden
opgeleverd. De zeer lange incubatie-tijd maakte een zeer scherpe controle bijzonder noodzakelijk.
We leggen er daarom nog de nadruk op, dat we ons zeer grote zorg
hebben gegeven voor het uitzoeken van een volkomen betrouwbaar
materiaal, zowel voor de infectie-proeven, als voor de controle van het
serologisch onderzoek.
De meerderheid van onze proefnemingen, welke hierna worden beschreven, zijn genomen met bollen uit een gezonde partij Narcissen
Incomp. Sir Watkin.
We hebben een grote partij van deze variëteit, die nu reeds gedurende vijf achtereenvolgende jaren onder onze controle staat.
De partij wordt gescheiden van onze andere proef-partijen en temidden van andere gezonde partijen voortgekweekt en in ongeveer
36 bedden, bevattende ongeveer 18000 bollen is zelfs niet één enkel
verdacht blad gevonden.
Ieder, die zelf met virus-ziekten van bloembollen heeft geëxperimenteerd, zal de waarde van dit materiaal inzien voor de interpretatie van
de resultaten der verschillende proefnemingen.
De hierna beschreven proefnemingen zijn alle uitgevoerd met materiaal afkomstig uit partijen, die geheel vrij van infectie waren gebleken.
Voor onze conclusies hebben we uitsluitend gebruik gemaakt van
proefnemingen, waarbij de moeder-partijen van het gebruikte materiaal eveneens nog volkomen vrij van infectie bleken te zijn.
Hierdoor hebben we voor elk experiment,naast detussen degeïnfecteerde plantengeplante contróle's, nog een groot aantal extra controleplanten in de moeder-partijen.

Fig. 16. Narcissen:
tegen elkaar geënte helften van zieke en gezonde Narcissen
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INFECTIE-PROEFNEMINGEN

Het sap geperst uit virus-zieke Narcissen Sir Watkin werd door
middel vaneeninjectie-spuitje in de bladeren van gezonde planten
gespoten, ofhet sap werd ingewreven, hetzij samen met carborundumpoeder, hetzij nadat hetinte wrijven blad oppervlakkig was gekrast.
Ook werden gezonde en zieke bollen, nadat zein de lengte waren
doorgesneden, tegen elkaar geënt, waarbij de beide helften, nadatde
buitenranden van het snijvlak met laagsmeltende paraffine waren
afgedicht, door leukoplast werden verbonden (zie fig.16).
Jaren geleden waren in onslaboratorium reeds eendeel van deze
proefnemingen herhaaldelijk gedaan, benevens hiernaast nog het uitboren vaneen gezonde bolmetbehulp vaneen kurkboor, waarna de
ontstane holte werd opgevuld meteen cylinder-bolweefsel, geboord
uit een vanvirus-ziek verdachte Narcis.
Deze methoden waren de gewone meermalen toegepaste werkwijzen
en wij veronderstellen, dathetnuverkregen positieve resultaat tegenover hetvroeger, zowel bijons, alsoveral elders verkregen negatieve
resultaat, aan de ene kant moet worden toegeschreven aan het tijdstip
in het groeiseizoen, waarop de infectie's werden verricht, en aan de
andere kant aan dehoeveelheid infectie-materiaal (pers-sap van zieke
planten), dat inde gezonde planten werd ingebracht, doordat van elke
planfr een zeer groot aantal, zoniet alle bladeren werden geïnfecteerd.
Ook werd zoveel mogelijk deinfectie aangebracht aan debasis vande
bladeren, dusdicht bij de neus van de bol.Uit later te beschrijven
proefnemingen zalblijken, datweookhieraan betekenis moeten toekennen.
INVLOED VAN HET TIJDSTIP VAN BESMETTING

In 1937 besmetten we tussen 3Maart en2Juni 84 planten, waarvan
27 in 1938 positieve resultaten te zien gaven.
T A B E L I : Proefnemingen 1937-1938

Infectie's op verschillende data
Materiaal: Gezonde planten vanNare. Incomp. SirWatkin, geïnfecteerd met sap
van virus-zieke Sir Watkin
Datum van infectie

3 Maart
18 „
31 „
14 ,
22 „ f
29 ,

Aantal
geïnfecteerde
planten

10
15
15
10
15
10
4
5

Percentage datpositieve resultaten
toonde in 1938

0
20
46,6
50
26,6
80
0
0
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Deze 27 planten bevonden zich onder die planten, welke besmet
waren tussen 18 Maart en 22 April 1937.
Van de 400 controle-planten, op hetzelfde veld tussen de geïnfecteerde gedeelten geplant, vertoonde geen enkele bol in 1938enig symptoom van virus-ziekte.
Door deze proefneming scheen de mogelijkheid niet uitgesloten, dat
het tijdstip van infectie van betekenis was voor het resultaat. Teneinde
hieromtrent meer zekerheid te verkrijgen werd dit experiment meer
systematisch en over een langere periode herhaald.
TABEL I I : Proefnemingen 1939-1940
Infeciie's op verschillende data
Datum van infectie: 1939

13April
21 ,
28 ,
3Mei
9
16,18en19Mei
24en26Mei

12en13
20en23
27en28
5Juli
7

Aantal planten
geïnfecteerd :

Percentage dat in
1940 positieve resultaten toonde

Percentage
twijfelachtig

20
20
20
20

95
70
85
100

20
20
20
20

30
30
20
40

20
5

20
20
20
20
20
20
20

30
5
5
5
0
0
0

5

20
12
20

0

20

o
o

Van de 193 controle-planten, op hetzelfde veld geplant, vertoonde
geen enkele plant ook maar verdachte symptomen. De moeder-partij
van ongeveer 18000 planten bleek ook in 1940 volkomen vrij van infectie te zijn.
Bij de experimenten vermeld in tabel I en I I werden over het algemeen gezonde planten Sir Watkin besmet met sap van zieke planten,
die ongeveer in hetzelfde stadium van ontwikkeling verkeerden en
onder dezelfde omstandigheden waren gekweekt als de te besmetten
gezonde planten.
Uit practische overwegingen was dit niet steeds het geval geweest.
Bij deeerste twee infectie-data van tabel I (3Maart en 8April) was het
loof der planten nog slechts zeer kort en om voldoende perssap te krij-
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gen was hier gebruik gemaakt van planten, welke in een niet verwarmde kas waren geplant en iets verder waren ontwikkeld dan de te infecteren gezonde planten.
Op de laatste data van tabel II was het loof reeds bijna afgestorven
en hiervoor werd het sap geperst uitziekeplanten,dieopzettelijk waren
vertraagd en nog volkomen groen en fris waren.
Het ligt voor de hand, dat we na het waarnemen der resultaten van
de experimenten van tabel I ons onmiddellijk hebben afgevraagd,
welke betekenis het stadium van ontwikkeling, zowel van de gezonde
planten, als van de als infectie-materiaal te gebruikenziekeplanten, op
het resultaat van de infectie zou kunnen hebben.
INVLOEDV A ND ELEEFTIJDV A ND EBLADERENV A ND EZIEKEPLANTEN
OPHETRESULTAATV A ND EINFECTIE-PROEVEN.

Voor deze proefneming werd een aantal viruszieke Narcissen Sir
Watkin eerst gekoeld en daarna in een kas gebroeid. De bloei was
juist afgelopen toen op 8 Maart 1939 de eerste planten werden uitgeperst om het sap voor de infectieproeven te verkrijgen.
Opdeze datum kwamen de te infecteren gezonde planten juist met
de toppen van de bladeren boven de grond en deze waren ongeveer 2\
à 5 cm lang.
Op de laatste infectie datum 12April (zie tabel III) waren de bladeren van de geforceerde bollen bijna geheel afgestorven.
TABEL I I I : Experimenten 1939-1940
Infectieproeven op jonge, buiten op het veld groeiende planten, met sap van getrokken
Narcissen in het stadium van ontwikkeling vanaf het eind van de bloei tot aan het
afsterven van de bladeren
Materiaal: Narcis Sir Watkin
Datum van infectie: 1939

23Maart
31 „
12

Aantal planten
geïnfecteerd

Percentage dat in
1940positieve
resultatentoonde

Percentage
twijfelachtig

20
18
16
12
20
10

90
100
50

6,25

83,3

8,3

100
20

Uit de combinatie van de resultaten van tabel I I en I I I mogen wre
voorlopig de gevolgtrekking maken, dat het meer de leeftijd (stadium
van ontwikkeling) van de te besmetten plant is, dan die van de plant
gebruikt als besmettingsmateriaal, welke het percentage van positieve
infectie-resultaten bepaalt.
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INVLOED VAN D E HOEVEELHEID INFECTIE-MATERIAAL INGEBRACHT
IN D E GEZONDE PLANT OPHET PERCENTAGE POSITIEVE
INFECTIERESULTATEN:

Op 22 April 1937 werden van ieder van 10 planten van gezonde
Narcis SirWatkin 8à 10bladeren geïnfecteerd met sapvaneenviruszieke plant.
Van 10andere gezonde planten SirWatkin werden alle bladeren(ongeveer 30bij elke plant) opdezelfde daggeïnfecteerd metsapvan dezelfde zieke planten.
Van de eerste groep bleek in 1938slechts 20% positieve infectieresultaten te vertonen, terwijl ditpercentage bijde2egroep 80bedroeg
(zie Tabel IV).
Een dergelijke proefneming werd herhaald in 1939en nu werden
tussen 17 April en 22Mei1939van52gezonde SirWatkin 3 bladeren
van elke plant geinfecteerd en van een andere groep van52planten
wederom alle bladeren.
De percentage's positieve infectie's waren in 1940 respectievelijk
7.7%en 37.7% (zie Tabel IV).
T A B E L IV

Invloed van het aantal bladeren dat wordt geïnfecteerd
Percentage
planten met
positieve
reactiein
1938

Aantalplanten
geïnfecteerd

Aantal bladeren
perplant
geinfecteerd

22 April 1937
22 April 1937

10
10

8 à 10
alle bladeren

20
80
in 1940:

Tussen 17 April en 22 Mei
1939

52

3

7,7

Tussen 17 April en 22 Mei
1939

52

alle bladeren

37,7

Datum van infectie

Percentage
twijfelachtig

1.9

HOE WORDT HET VIRUS-ZIEK DER NARCISSEN ONDER NATUURLIJKE
OMSTANDIGHEDEN OP HET VELD VERSPREID?

M c WHORTER veronderstelde de mogelijkheid vande overbrenging
van debesmetting door dewortels, vooral omdat hijophetveld opde
Narcissen geen insect-vector hadkunnen vinden.
Wij hebben getracht door eenaantal experimenten deze besmetting
door middel van de wortels te verkrijgen:

Fig. 17. Narcissen geplant La klapUistje

Fig. 1*. Narciasenkistjesj zit- tekst pag. 17 en 18

17
SPELEN DE WORTELS EEN ROL BIJ DE OVERBRENGING DER BESMETTING?

I. Kasproefnemingen.
In onze zgn. klapkistjes plantten we dicht bij elkaar gezonde en
virus-zieke Sir Watkin.
Een zijkant van de kist kon worden geopend, waardoor men de
wortels van de gezonde en zieke bollen door elkaar kon zien groeien
(zie fig. 17).
In vele kistjes werden de wortels beschadigd en aan elkaar gebonden; vele wortels werden met een fijn mesje gespleten en wortels van
zieke bollen werden gestoken door die van gezonde en omgekeerd.
In andere kistjes, beplant met gezonde Sir Watkin, werden de wortels ingewreven met sap van bladeren van zieke planten, waarbij óf het
sap was vermengd met carborundum poeder, óf de wortels in lichte
mate waren gekrast.
Ook werden wortels afgesneden en de snijvlakken gedompeld in sap
van zieke planten.
In geengeval werd ook maar eenenkel positief infectieresultaat verkregen.
Dit bewijst geenszins, dat er nooit' besmetting via de wortels zou
kunnen plaats hebben. Voor succesvolle besmettingsproeven via de
bladeren hebben we meer sap van zieke planten nodig dan in de wortels kan worden ingebracht.
Ook is het mogelijk, dat het stadium van ontwikkeling van de wortels nog van belang kan zijn voor het resultaat van de infectie's.
Toch maken bovenvermelde proefnemingen het onwaarschijnlijk,
dat de planten erg gemakkelijk de besmetting via de wortels opnemen
endat de natuurlijke besmetting op het veld uitsluitend, of ook maar
hoofdzakelijk, via de wortels plaats heeft.
Door serologisch onderzoek konden we vaststellen, dat hetvirus wèl in
dewortels van zieke planten voorkomt.
Om nog verder na te gaan of de wortels een rol spelen bij het overbrengen van de infectie's, hebben we meer experimenten uitgevoerd,
waarbij de conditie's meer normaal waren, dan bij de bovenbeschreven
proefnemingen, die nog al wat beschadiging van de wortels inhielden.
In een aantal kisten werden bollen van gezonde en zieke Narcissen
geplant in twee regels en wel zoodanig, dat zich drie verschillende gevallen voordeden:
A. de regel zieke bollen was niet gescheiden van de regel gezonde
bollen (zie fig. 18links).
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B. de regels waren gescheiden door een glasplaat van ruim 1 cm
boven het grondoppervlak tot aan de bodem van de kist. Er was
dus geen contact mogelijk tussen de wortels van de beide regels
zieke en gezonde bollen (zie fig. 18 rechts).
C. vanaf het grondoppervlak was een glasplaat aangebracht tussen
de bovenaards groeiende gedeelten van de planten. Vol contact in de aarde was mogelijk, geen direct contact boven de
grond (zie fig. 18 midden).

De bollen werden in 1937 in de kistjes geplant en wel van elk der
groepen A. B. en C.:9kistjes en in 1940, dus drie volle jaren later was
er bij de gezonde bollen nog in geen van de kistjes ook maar enige
infectie opgetreden.
De kistjes waren geplaatst in onze in 1937 gebouwde grote kas voor
virus-onderzoek, waarbij de ventilatie geheel plaats heeft door fijn
bronsgaas endieinhaar 12 afdelingen, welke elk van een speciale sluis
zijn voorzien, als luis-vrij mag worden beschouwd.
Het feit, dat in deze kas, waar insect-vectors practisch zijn uitgesloten, zelfs na drie jaren geen besmetting optrad, ook niet in de kistjes
van groep A., waar contact tussen de planten zowel onder als boven de
grond door normale groei mogelijk was, moge geen stellig bewijs zijn,
dat voor het overbrengen van de besmetting een insect-vector onmisbaar is, maar is toch wel een sterke aanwijzing in deze richting.
II. Proefnemingen in Tiet vrije veld.
De hiervoor beschreven in de kas genomen experimenten zijn door
ons op ongeveer analoge wijze buiten in het vrije veld herhaald.
Het is niet gemakkelijk buiten in het veld de wortels van gezonde
Narcissen slechts licht te beschadigen bij het inwrijven van sap van
zieke planten in deze wortels.
Het geheel kwam tenslotte weer neer op een vrij ernstige mishandeling der planten. Enkele proefnemingen gaven verder geen positief
infectie-resultaat.
Beter kon de proef met de kistjes (fig. 18) buiten op ongeveer dezelfde wijze worden herhaald.
Op een paar Narcissen bedden werden op onze proefvelden weer
twee regels van 5 of 6 Narcissen, respectievelijk van zieke en gezonde
Narcissen geplant. Elke dubbele regel werd 5 X herhaald en wel zodanig, dat evenals bij de kas-proeven:
A. contact van de planten was mogelijk zowel onder als boven de
grond (zie fig. 19).
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Fig. 21. Regel zieke Narcissen (links) + regel gezonde Narcissen (rechts):
contact alleen onder de grond

19
B. een asbest-plaat was in elke dubbele regel tussen de zieke en de
gezonde bollen geplaatst van ongeveer 50 cm onder de oppervlakte tot enkele centimeters boven de grond. Hier was geen
contact via de wortels, maar vol contact van de boven de grond
groeiende delen mogelijk (zie fig. 20).
C. de asbest-plaat scheidde de bovende grond groeiende gedeelten
van de planten van beide regels. Daar de plaat slechts enkele
centimeters in de grond stak, was vol contact van de wortels
mogelijk. Zie fig. 21.
Deze experimenten werden in 1938/39 genomen met Narcissen
Mrs E. H. Krelage en in 1939/40 met Narcissen Sir Watkin.
Het zal duidelijk zijn, dat de asbestplaten tussen de bovenaardsche
gedeelten der planten niet een besmetting door een insect-vector
boven de grond geheel kan verhinderen. Slechts een direct contact tussen de bladeren van de gezonde en van de zieke planten werd hierdoor
voorkomen.
Tabel V geeft de resultaten van deze proefnemingen :
TABEL V

Invloed van contact onder en boven de aarde op de overgang van de besmetting van de
zieke op de gezonde planten
Totaal aantal gezonde en
zieke planten

Proefneming 1938/1939
A. Contact in èn boven de grond
B. Alléén contact boven de grond
C. Alléén contact in de grond .

25
25
25

Proefneming 1939/1940
A. Contact in èn boven de grond
B. Alléén contact boven de grond
C. Alléén contact in de grond .

50
50
50

Percentage van
gezonde plan*
ten besmet

Twijfelachtig

Narcissen Mrs. E. H. Kre
25
24
25
20
25
0
Narcis Incomp. Sir W a t k i n :
50
16
50
6
50
0

Dit experiment geeft geen enkel direct bewijs van overbrenging van
de besmetting in de grond. Het toont wèl overgang van de ziekte op
het veld, echter zonder aanwijzing hoedeze heeft plaats gehad.
Het zal duidelijk zijn, dat het geheel ontbreken van de asbestplaat
tussen de regel zieke en de regel gezonde planten tevens een meer door
elkaar groeien van de bovenaardse gedeelten van de planten van beide
regels mogelijk maakte.
Zoals reeds hiervoor gezegd, maakt het feit, dat bij de analoge opzet
in de kas, waar insect-vectors waren uitgesloten, geen besmetting op-
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trad, terwijl dithier buiten invrij sterke mate hetgeval was, het waarschijnlijk, dat eeninsect-vector eenrolspeelt bij het overbrengen van
de besmetting.
Mc WHORTER nam een vernuftig uitgedacht experiment om de verspreiding vandeziekte ophet veld te bestuderen. Ookdit experiment
werd beïnfluenceerd door zijn veronderstelling, dat de wortels eenrol
speelden bij deverspreiding vande ziekte.
Hij nam hiervoor een gelijk aantal zieke en gezonde bollen, die hij
ieder in tweeën brak, waardoor hij telkens, wat hij noemde, „sisterbulbs" verkreeg. Beide waren tezamen uit éénbol gegroeid en de éne
zuster-bol diende dan voor het volgende jaar als controle op het ziek,
respectievelijk gezond zijn, vande andere zuster-bol.
Hij plantte nu deze bollen in de vorm van een letter X op een
bloembollen-bed enwelzo,datdeenelengte-helft vandeletter X werd
gevormd door gezonde bollen en de andere door zieke bollen. De respectievelijke zuster-bol werd telkens- tegenover de andere langs de
buitenlengte kant vanhet bed geplant.
Bij het kruispunt plantte hij nu een zieke en een gezonde bol vlak
naast elkaar, terwijl de afstand tussen deze naar de uiteinden vanhet
bed telkens toenam.
Hij hoopte zote vinden over welke afstand door degrond debesmetting ineenseizoen kanplaats vinden (ziefig.22en23).
Wij vonden dit experiment nog nergens gepubliceerd, maar Mc
WHORTER beschreef in 1936in Washington D.C. dit experiment ineen
persoonlijk gesprek metdeoudste auteur vandit artikel.
Wij herhaalden dit experiment met twee variëteiten van Narcissen
geheel volgens het schema vanMc WHORTER. Wegebruikten hiervoor
de variëteiten Sir Watkin en Croesus en herhaalden elk experiment
5 maal, zodat we 10van deze kruisbedden van Mc WHORTER te velde
hadden staan. Elk bedwas5\ m lang en 1,05 m breed, terwijl perbed
22 regels bollen werden geplant. De afstand der regels was dus ongeveer 25 cm.
Het is niet wel mogelijk hier een tekening van alle 10 bedden te
geven, en we willen slechts mededelen, dat de verspreiding van de
ziekte in het geheel niet plaats had naar de nabijheid der zieke engezonde bollen, maar vele „sprongen" maake.
Ons resultaat was stellig geen aanwijzing, dat de besmetting door
wortel-contact door de grond plaats had, maar veel eerder voor de
werkzaamheid vandeeenofandere overbrenger boven de grond.
VERSPREIDING VAN DE ZIEKTE DOOR HET AFSNIJDEN DER BLOEMEN?

We hebben getracht de ziekte over te brengen door meteenmes afwisselend een bloemstengel van een gezonde plant en van een zwaar
zieke plant af te snijden.
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Fig. 22. Kruis van Mo. Wlioitt-r (schema)
-f zieke bollen
• gezonde bollen

Fig. 23. Bloembollenbed, waarin Narcissen geplant
volgens het kruis van Mc. Whorter
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We hebben hierbij geen positief resultaat gekregen. Daar we weten
hoe moeilijk deze ziekte op andere wijze door besmetting is over te
brengen, bewijst dit resultaat niet, dat er nimmer door het afsnijden
van de bloemen een besmetting kan worden overgebracht. Wel mogen
we uit het feit, dat er van de 100 bollen geen enkele ziek werd, de gevolgtrekking maken, dat het normaal aan het eind van de bloeitijd op
het veld afkoppen van de bloemen vermoedelijk geen groot gevaar oplevert.
We weten, dat een infectie door middel van inspuiting van sap van
een zieke plant laag in het blad aangebracht meerkansopinfectie geeft,
dan een hoger aangebrachte infectie.
Bij de tulpen gaf een dergelijke snijproef dan ook een zeer belangrijk
verschil al naar gelang de bloemen hoog waren afgesneden of gekopt,
dan wel diep waren gesneden (zie hiervoor de hierna verschijnende publicatie over het tulpenonderzoek).
Het resultaat met de tulpen verkregen is echter voor ons aanleiding
geweest om in 1940 op zeer ruime schaal het experiment met de Narcissen te herhalen, waarbij ook de bloemstengels op verschillende hoogten werden doorgesneden; t.z.t. zullen we hierover nader rapporteren.
OVERGANGVANDEBESMETTINGOPHETVELDVANZIEKEPLANTENOP
HUN GEZONDE OMSTANDERS

Voor de bestudering van de verspreiding van de ziekte op het veld
hebben we bij een aantal proefnemingen de gezonde planten, die niet
TABEL VI

Invloed van zieke buren op gezond uitziende planten
Omringende buren

Aantalbollen
geplant

Percentage
metziektesymptomen

gezond
minstens één ziek

116
116

5,2
12,7

Sir Watkin
Sir Watkin

gezond
minstens één ziek

34
38

0
0

Sir Watkin
Sir Watkin

gezond
vele zieken

423
96

o
o

Variëteit

Dubbel van Sion

gezond
minstens één ziek

3330
970

1,8
7,2

gezond
minstens één ziek

138
70

0
4,3

gezond
vele zieken

116
122

9,4
36
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naast een zieke hadden gestaan, gescheiden gehouden van die, welke
wel zieke buren hadden gehad.
Het feit, dat in vele gevallen deburen van zieke planten het volgende
seizoen geen spoor van besmetting vertoonden, wijst er op, dat de
ziekte zichook op het veld vaak moeilijk verspreidt. Tabel VI geeft het
resultaat van dit onderzoek.
INVLOED VAN D E KOOITIJD OP D E VERSPREIDING VAN DE ZIEKTE

Te zamen met het hiervoor beschreven experiment hebben we de
invloed van de datum van rooien van de bollen op de verspreiding van
de ziekte nagegaan.
Het resultaat toont, dat vroeg rooien de verspreiding van de ziekte
remt.
Ons advies om alle planten, die ook maar verdachte verschijnselen
vertonen, zo vroeg mogelijk uit te trekken is, behalve op de hier beschreven proefnemingen (zie tabel VII), ook gebaseerd op meerdere
ervaring opgedaan bij het kweken van een aantal partijen op grotere
schaal.
TABEL

VII

Invloed van zieke buurplanten en hettijdstip van rooien op het verspreiden van de ziekte
Aantal planten
in voorjaar 1936
als gezond
geselecteerd

Variëteit

Omringende
buren

Tijdstip v.
rooien

Aantal bollen
geplant herfst
1936

Percentage
ziek in
voorjaar 1937

Sir Watkin
Sir Watkin

100
100

gezond
gezond

vroeg
normaal

205
217

Sir Watkin
Sir Watkin

100
100

vele zieken
vele zieken

vroeg
normaal

174
188

3
13

Croesus .
Croesus .

50
50

gezond
gezond

vroeg
normaal

124
127

0
0

Croesus .
Croesus .

40
41

vele zieken
vele zieken

vroeg
normaal

106
101

0
6

voorjaar 1938

Sir Watkin
Sir Watkin

)

500

vele zieken

500

vele zieken

vroeg
22-6-'38
normaal
28-7-'38

0
1,4

herfst 1938

voorjaar 1939

1055

40,6

1072

50,9

*) In deze zéér zieke partij was ook in de vroeg gerooide de besmetting nog zeer
hoog. Bijna alle naburen waren hier ziek. Toch is er nog een verschil van ongeveer
10% ten gunste van de vroeg gerooide bollen.
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IS ER EEN INSECT SCHULDIG AAN HET OVERBRENGEN VAN DE ZIEKTE ?

Alleonderzoekers zijn jaren lang zoekende geweest naar een mogelijk
schuldige. De Narcissen zijn niet bekend als een geliefde gastheer van
enige bladluis en tot voor zeer kort was er nog geen aanwijzing over het
vinden van een insect-vector gepubliceerd.
Reeds voor twee jaren hadden we een verdenking tegen Doralis
fabae (SCOP), de zwarte bonenluis, maar we konden onze veroordeling
slechts baseren op „circumstancial evidence". Daar we de schuldige
niet op heterdaad hadden kunnen betrappen, meenden we het vonnis
nog niet te mogen uitspreken.
HAASIS heeft sedert een korte mededeling gedaan in het Journal of
Economie Entomology van Juni 1939. vol. 32no 3pag. 469/70, waarin
hij 4 bladluizen noemt als overbrengers van de virus-ziekte van Narcissen.
Dit zijn: Aphis rumicis L. (syn. Doralis fabae (SCOP)), Illinoia
solanifolii (ASHN), Macrosiphum rosae L. en Mysusconvolvuli (KALT).
Hij geeft geen gedetailleerde beschrijving van zijn experimenten.
Als niet bladluizen-deskundigen hebben we het oordeel gevraagd
van de specialist D. H I L L E R I S LAMBERS, die de verspreiding van de
ziekte in ons land door Macrosyphum rosae hoogst onwaarschijnlijk
acht.
Sedert wij een verdenking tegen Doralis fabae hebben gekregen,
hebben we hiermee een aantal experimenten gedaan, waarbij wij het
hoogst moeilijk vonden om Doralis fabae op Narcissen in het leven te
houden.
De aanwijzigingen, welke wij tegen Doralis fabae menen te mogen
aanvoeren, zijn de volgende:
We experimenteren reeds velejaren met de preparatie van Narcissen
voor het Zuidelijk Halfrond. Deze worden voor de verzending naar
Zuid-Afrika, Australië en Zuid-Amerika vertraagd om daar in Augustus-September te bloeien.
Elkjaar planten wevan dezeproefnemingen contrôlepartijen op onze
proefvelden, waar ze groeien op het veldvanMeitot October, bloeiende
in Juli—Augustus.
Op deze Narcissen vonden we een groot aantal Doralis fabae. Zoals
uit de hiervoor beschreven proefnemingen is gebleken, gebruiken we
ook vertraagde Narcissen voor onze virus-onderzoekingen, zowel als
besmettingsmateriaal, als om nog laat te beschikken over groeiende
planten om te besmetten of voor identificatieproeven van verschillende viren bij het serologisch onderzoek.
Nu hebben we^gezien,dat in deze vertraagde Narcissen deziekte zich
zeer snel verspreidde; verschillende partijen, afkomstig van volkomen
gezonde moeder-partijen bleken voor ongeveer 100 % besmet na de
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invasie van Doralis fabae in Juli—Augustus op het veld, waar enig
niet geselecteerd materiaal, dat virus-zieke planten bevatte, in de
nabijheid groeide.
De temperatuur nodig om bladluizen in leven te houden isvrij hoog
en Doralis fabae treedt dan ook eerst tegen het afsterven van het Narcissen-gewas hierin op. Ook dan echter nimmer in grote hoeveelheden,
en als deze de natuurlijke overbrenger moet zijn, dan verklaart dit ook
waarom deziekte zich op het veld meestal slechts langzaam verspreidt.
Eenverdereaanwijzingvoor deschuld vanDoralisfabae zoudan nog,in
verband met het laat ten tonele verschijnen van dezebladluis, kunnen
worden gezien in het feit, dat vroeg rooien de verspreiding van de
ziekte remt.
De feiten in tabel I en I I gegeven, betreffende de minder grote gevoeligheid van Narcissen voor besmettingsproeven door middel van
inspuiting later in het seizoen, behoeven niet noodzakelijk in strijd te
zijn met de verdenking tegen Doralis fabae. Het is zeer wel mogelijk,
dat een insect-vector de ziekte veel gemakkelijker overbrengt dan dit
het geval is met kunstmatige infectie's door middel van plantensap.
Er zijn virus-ziekten bekend, die uitsluitend door insecten kunnen
worden overgebracht, terwijl wij zelf bij virus-ziekten van tulpen,
welke zowel door bladluizen als door plantensap kunnen worden overgebracht, een veel sterker effect bij de overbrenging door bladluizen
dan door middel van plantensap hebben waargenomen.
We hopen het volgend voorjaar uit de in 1940 uitvoerig opgezette
experimenten met verschillende luizen-varieteiten een conclusie te
kunnen trekken omtrent de betekenis,'welke de bladluizen voor de
verspreiding van de ziekte kunnen hebben. *)Integenstelling met 1939
was 1940 een slecht bladluizen jaar. Om een duidelijk beeld te krijgen
van het normaal proces van ziekte-verspreiding zullen we deze proefnemingen enige jaren achtereen moeten herhalen.
Meer in gang zijnde experimenten zullen ons naar we hopen belangrijke aanwijzingen kunnen geven voor de bestrijding van de virus-ziekten in de Narcissen, welke toch het hoofddoel van het onderzoek uitmaakt.
Tot nu toe bespraken we onze proefnemingen, welke, voor het oplossen van enkele fundamentele vraagstukken, bijna alle zijn gedaan
met Narcis Incomp. Sir Watkin. We hebben in de eerste plaats Sir
Watkin gebruikt, omdat het een zeer vatbare variëteit is, waarvan we
*) Sedert het gereedkomen van het manuscript hebben wehet bewijskunnen
leveren, dat de overbrenging van het Narcissen virus in zeer sterke mategeschiedt door Aulacarthum solanienin minder sterke mate door Doralis fabae
enMacrosyphum Euphorbiae Thomas.MyzusPersicaegaf bij alleexperimenten
slechts een negatief resultaat.
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een grote partij bezaten, die voor enige jaren achtereen vrij van infectie was gebleken.
Wij zijn ons volkomen bewust van het feit, dat de virus-problemen
niet beperkt zijn tot Nare. Sir Watkin en dat alle verdachte symptomen van alle variëteiten van Narcissen eveneens onze aandacht opeisen.
Van vele variëteiten zijn wezeker, of mogen we met zeer grote waarschijnlijkheid aannemen, dat de verdachte verschijnselen te wijten zijn
aan hetzelfde virus, dat oorzaak is van de karakteristieke symptomen
van Sir Watkin.
Wij weten dit, doordat ze bij SirWatkin devoordezevariëteit karakteristieke verschijnselen veroorzaken, ook al wijken de eigen symptomen af van die van Sir Watkin m.a.w.:
Het virus uit een zieke plant veroorzaakt bij deanderevariëteit niet
de symptomen aanwezig bij de plant, waarvan het sap afkomstig is,
maar de geïnfecteerde variëteiten reageren op voor elke variëteit karakteristieke wijze op het ingespoten virus.
Deze symptomen kunnen in vele gevallen vrij sterk uiteenlopen. Uit
een aantal kruis-infectie's tussen verschillende variëteiten zijn we tot
de conclusie gekomen, dat o.a. door hetzelfde virus worden veroorzaakt
de meer algemeen bekende, onderling nogal verschillende symptomen
van: Nare. Incomp. Sir Watkin, Croesus, Minister Talma, Mrs E. H.
Krelage, King Alfred (grijs) en Golden Spur (zie Tabel VIII).
In verband met de moeilijke transmissie van de ziekte van de ene
plant op de andere zou het wel heellang moeten duren, voordat van de
ontelbare verschillende variëteiten een bewijs van de identiteit der.
hierin voorkomende viren zou kunnen worden gegeven. De onmogelijkheid om tot nu toe in het jaar van infectie een zichtbare reactie te verkrijgen, maakt dit nog moeilijker, en daarom hebben we gezocht naar
een andere betrouwbare methode van onderzoek voor de identificatie
van de viren, welke Narcissen en andere bolgewassen aantasten.
We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de sérologie, reeds lang
toegepast op het gebied der menselijke en veterinaire geneeskundige
wetenschap en ook in het phytopathologische arbeidsterrein ingevoerd
o.a. door het werk van CHESTER.
We kunnen hier op het ogenblik niet ingaan op de bijzonderheden
der serologische methoden. Laat het voldoende zijn te weten, dat door
het inspuiten van het sap van virus-zieke planten (in casu Narcissus)
in de aderen van een konijn gedurende een zekere periode, in het bloed
van dit dier voldoende antistoffen worden gevormd. Het serum van dit
bloed zal, indien samengebracht met een kleine hoeveelheid sap van
een verdachte plant een specifiek positieve reactie geven, indien de
symptomen van deze plant veroorzaakt worden door hetzelfde virus,
als dat aanwezig in deplant gebruikt voor het inspuiten van het konijn.
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TABEL VIII

Kruisinfectie's tussen verschillende variëteiten
Variëteit
waarmee
geinfecteerd

Geïnfecteerde
variëteit

Aantal planten
geïnfecteerd

12 April 1937
15 Maart 1938
23 Maart 1938
4 April 1939
26 April 1939

Croesus

Watkin

10
4
9
10
22

50
75
66,6
50
68,2

24 Maart 1937
2 April 1937
4 Maart 1938
14 Maart 1938
18 April 1939
21 April 1939
9 Mei 1939
12 Juni 1939

Talma

Watkin

11
9
13
13
15
6
6

0
28,6
0
46,15
46,1
33,3
33,3
0

20 Maart 1937
3 April 1937
16 April 1937
3 April 1939
19 J u n i 1939

Krelage

Watkin

10
11
14
23
16

10
18,2
21,4
60,9
6,25

4 Maart 1937
.19 Maart 1937
5 April 1937
30 April 1937
11 J u n i 1937
19 April 1939
16 J u n i 1939

Alfred

Watkin

10
20
20
10
5
20
8

0
5
0
0
0
40
0

Watkin

400
32
193

0
0
0

Datum van infectie

14

Contrôle 1937
Controle 1938
Contrôle 1939

•/• grijs
geworden

12 April 1937
Controle 1937

Croesus

Croesus

10
30

20
0

12 April 1938
14 April 1938
15 Maart 1938
23 Maart 1938
30 Maart 1938
3 Maart 1938
10 Maart 1938
Contrôle 1938

Watkin
»»
Croesus

Golden Spur

16
8
7
11
13
7
2
48

25
0
85,7
18,2
46,2
0
0
0

*f

Talma
Sion (Moz.)
G. Spur (Moz.)
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Met deze methode konden we de resultaten van de hiervoor beschreven infectie-proeven bevestigen en vonden wederom, dat de variëteiten vermeld op pag. 25zijn aangetast door éénen hetzelfde virus.
Het grote gewicht van deze methode is boven alles, dat, indien men
eenmaalovervoldoendspecifiek antiserum beschikt, de tijd, nodig voor
de diagnose betreffende de identiteit van viren bij verschillende symptomen, kan worden teruggebracht van ongeveer een jaar, nodig bij de
infectie-methode, tot één of twee dagen bij de serologische methode.
Behalve het feit, dat we hierdoor over twee van elkaar onafhankelijke methode's beschikken voor de opbouw van onze kennis van de
virus-ziekten van onze bolgewassen, geeft de zó grote bekorting van
de tijd nodig voor de identificatie der viren bij uiterlijk verschillende
symptomen, óf de vaststelling van de aanwezigheid van het virus bij
het ontbreken van uiterlijke kenmerken, een zo groot voordeel, dat dit
de moeiten voor het overwinnen der niet geringe moeilijkheden verbonden aan de sérologie volkomen wettigt.
Een voorlopige mededeling over dit gedeelte van ons onderzoek is
gedaan door Dr J. P. B I J L , die ons van zeer grote dienst is geweest bij
deoverwinning van deeerstemoeilijkheden dezer onderzoek-methoden.
Een zeer groot aandeel in dit gedeelte van het onderzoek, waarop we
later nader hopen terug te komen, heeft ook gehad Mej.M. C. CEEMEB,
zonder wier toewijding dit onderzoek stellig onmogelijk zou zijn geweest.
We zijn overtuigd, dat de serologische methode in de naaste toekomst ons een zeer grote steun zal zijn voor de oplossing van vele
virus-problemen, niet alleen van Narcissen, maar ook van andere
bloembolgewassen.
Fig. 24 toont een afbeelding van een positieve serologische reactie,
waarop in het rechterbuisje de precipitatie bewijst, dat de plant, waarvan het sap werd onderzocht, was aangetast door hetzelfde virus als
gebruikt voor het bereiden van het anti-serum.
We hebben op pag. 25 reeds medegedeeld, dat de daar genoemde
variëteiten, hoewel alle ziek door één en hetzelfde virus,iedereeneigen
karakteristiek ziektebeeld geven.
Het is zeker, dat althans enkele van deze variëteiten bovendien nog
andere symptomen kunnen vertonen, welke ook geheel de indruk
maken verschijnselen van virus-ziek te zijn, maar van een ander type
zijn en vermoedelijk te wijten aan een of meer andere viren.
De stand van ons onderzoek maakt het nog niet mogelijk, hierop
veel verder in te gaan, dan het beschrijven van een paar groepen van
symptomen, welke op het ogenblik onderwerp van verder onderzoek
uitmaken.
In de eerste plaats noemen we het zilver-blad, een groep van ver-
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schijnselen, welke bij meerdere variëteiten reeds lang geleden door ons
is vastgesteld, en die zich openbaart in het laatste gedeelte van het
groeiseizoen.
Het begin ishet optreden van lichte enigszins zilverachtige streepjes,
die later sterk toenemen. De aangetaste planten sterven eerder af dan
de gezonde, en bij ernstige aantasting kan men de bladeren reeds van
verre herkennen, doordat ze veel eerder dan de andere bruine toppen
vertonen.
Een eenmaal aangetaste partij hebben wij nog nimmer weer gezond
zien worden, al kan deze nog jaren achtereen worden voortgekweekt
zonder geheel verloren te gaan.
Vooral bij de variëteit Bicolor Victoria zijn de verschijnselen zeer
algemeen en ook bij overigens zeer krachtig groeiende partijen komen
aan het eind van de groeiperiode de verschijnselen telken jare terug.
Ookbij devariëteiten King Alfred, Spring Glory, Tresserve e.a. komt
dit verschijnsel voor.
Reeds ongeveer 1932 kwamen we met HODSOK de naam Silver-leaf
voor dit karakteristiek verschijnsel overeen, en in 1938 sloot Mc.
WHORTER zich na hierover gevoerde correspondentie ook bij deze benaming aan.
HAASIS verklaart, dat dit verschijnsel door een ander virus wordt
veroorzaakt.
Wij hebben wellangs serologische weg kunnen aantonen, dat in deze
planten met zilver-blad niet het meer gewone Narcissen-virus voorkomt, maar hebben nog geen positieve reactie met verschillende infectieproeven kunnen verkrijgen.
Fig. 25, 26en 27geven enige van de juist beschreven verschijnselen,
en dat de ernstig aangetaste planten minder zware bollen leveren dan
gezonde planten, blijkt ooknog uit fig. 2,waar deondersterij afkomstig
was van Zilver-Victoria.
Een andere groep van verschijnselen openbaart zich door een meer
of minder groot aantal van licht tot zeer donkerbruine vlekken. Zeer
sterk geprononceerd zijn deze vlekken bij Floria Tosca (fig. 28) en
verder ook zeer duidelijk bij Spring Glory (fig. 29), Bic. Victoria, King
Alfred (fig. 30en 31)en vele andere variëteiten.
Deze verschijnselen maken eveneens de indruk van door een virus
te worden veroorzaakt, maar hiervan is het tot nu toe ook niet gelukt
een positieve reactie door een infectie te verkrijgen.
Nog meer dan de zgn. zilver-bladen, zijn deze verschijnselen in hun
meer of mindere sterkte van optreden afhankelijk van klimaatsinvloeden. Het ene jaar zijn ze veel meer uitgesproken dan het andere, maar
de planten, die het verschijnsel vertonen, zijn immer dezelfde. Ook
de hierdoor aangetaste planten geven over het algemeen minder zware
bollen en maken de indruk van verzwakt te zijn.
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Fig. 28. Narcis Ploria Tosca: zwart-bruine vlekken, virus-ziek?

Fig. 29. Narcis King Alfred: bruine vlekken,

virus-ziek?

Fig. 30. Narcis Spring Glory: „groot-bruin",

P'ig. 81. Narcis Kinj; Alfred: kleine bruine vlekjes,

virus-ziek?

virus-ziekt

Fig. 32. Narcis Golden Scepter: aangetast door Phyllosticta Narcissi.
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Het feit, dat in enkele jaren het verschijnsel in veel mindere mate
kan optreden is geen reden om de mogelijkheid van een virus-infectie
uit te sluiten, daar we uit ervaring weten, dat de verschijnselen van
het virus-ziek zijn ook bij Narcissen door bepaalde omstandigheden
kunnen worden gemaskeerd, o.a. indien de bollen een warmwaterbehandeling hebben ondergaan, of ook, indien zeineenbroeikas worden
getrokken.
Dat ze hierdoor niet genezen worden, blijkt telkens maar weer al
te duidelijk.
Deze bruine vlekken moeten niet worden verward met de kleine
bruine vlekjes veroorzaakt door Phyllosticta Narcissi (zie fig. 32).
De serologische onderzoekingen in verband met het zilverblad en
de bruine vlekken zijn dit seizoen niet geheel tot hun recht gekomen,
doordat door de strenge winter 1939/1940 de Narcissen in het voorjaar
eerst laat boven de grond kwamen, terwijl ze door de warme voorzomer belangrijk vroeger afstierven. Toen we onze ànti-sera gereed
hadden, was het gewas op het veld reeds bijna geheel afgestorven,
terwijl de gebeurtenissen van de Meimaand 1940 ook niet bevorderlijk
zijn geweest voor de gang van het onderzoek.
DE BESTRIJDING VAN DE VIRUS-ZIEKTEN IN NARCISSEN

Ondanks de vele gapingen, welke nog in onze kennis van de virusziekten van de Narcissen zijn overgebleven, zien we toch wel de weg
voor het meest dringende werk, dat nu reeds kan en moet worden gedaan om deze ziekten te bestrijden.
Vanaf het begin van het groeiseizoen moeten alle partijen zorgvuldig
worden nagezien en alle ook maar verdachte planten moeten zo vroeg
mogelijk worden verwijderd.
Hoe meer waardevol de variëteit is, des te meer zal het lonen om
alles,waaraan ook maar het geringsteontbreekt,grondigte vernietigen.
Dat op deze wijze veel is te bereiken blijkt voor ieder, die met de
Narcissencultuur op de hoogte is, hieruit, dat wij er in zijn geslaagd
op deze wijze weer volkomen gezonde partijen te verkrijgen van E. N.
Minister Talma en van Nare. Leedsii Lucifer.
Het zalverder onzetaak zijn alsplantendokters,om,naasthet verder
onderzoek naar de vele nog overgebleven problemen, bij de nu reeds
te nemen maatregelen voor de bestrijding der ziekten, dekwekersin de
eerste plaats te helpen met de classificatie van de ziekteverschijnselen,
door uit te maken, welke verschijnselen worden veroorzaakt door een
virus-ziekte en welke het gevolg zijn van invloeden van het klimaat,
van fouten in de cultuurmethoden of van de een of andere aantasting
door insecten of andere plantenparasieten.
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek.
Lisse, September 1940.
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ZUSAMMENFASSUNG

In der Einleitung wird eine Übersicht gegeben über die Bedeutung
der Virus-krankheiten für die Blumenzwiebelkultur im allgemeinen
und es wird auseinandergesetzt, woran es liegt, dasz man auf die Bekämpfung dieser Krankheiten soviel später aufmerksam geworden ist
als auf die anderen Problemen der Blumenzwiebelkultur und die Bekämpfung der Krankheiten welche durch Pilze, Bakterien und Insekten verursacht werden.
Viruskrankheiten der Narzissen.
Die Symptome von Viruskrankheiten der Narzissen sind den Blumenzwiebelzüchtern schon sehr lange bekannt, aber wurden ungünstigen Einflüssen des Klimas oder fehlerhafter Behandlung von seiten
des Züchters zugeschrieben.
Der Beweis, dasz die Abweichungen der Pflanzen in der Tat einer
Viruskrankheit zuzuschreiben sind, war sehr schwer zu liefern, da
sämtliche Infektionen ein negatives Resultat ergaben.
Mc. WHORTER berichtete 1932 als erster, dasz er ein positives Infektionsresultat erzielt hätte, aber eine nähere Dokumentation dieser
Entdeckung durch Beschreibung der Versuche ist ausgeblieben.
Im Jahre 1938 konnten die Verfasser dieses Aufsatzes die Resultate
Mc. WHOETEES bestätigen durch ausgedehnte erfolgreiche Infektionsversuche, deren Beschreibung gegeben wird.
Eine ausgedehnte Untersuchung, die sich über vier Jahre erstreckt,
wird durch Tabellen mit erzielten Resultaten erläutert.
Von Bedeutung sind u.a.:
Der Zeitpunkt der Infektion ;künstliche Infektion ergibt ein besseres Resultat, wenn diese früh in der Saison stattfindet (Tabelle I
und II).
Das Entwicklungsstadium der zu infizierenden Pflanze ist von
gröszerer Bedeutung als dasjenige des verwendeten Infektionsmaterials (Tabelle III).
Von Bedeutung ist weiter die Quantität des, aus Saft von kranken
Pflanzen bestehenden, eingespritzten Infektionsmaterials (TabelleIV).
Da Insekten, die als Krankheitsüberträger in Betracht kommen auf
Narzissen nur äuszerst selten beobachtet werden, neigte u.a. Mc.
WHORTER zur Annahme, dasz die Verbreitung der Krankheit durch
die Wurzeln statt fünde.
Es werden sehr ausführliche Versuche beschrieben, die sowohl in
einem läusefreien Treibhaus, wie drauszen im freien Felde gemacht
wurden, wodurch es höchst unwahrscheinlich zu sein scheint, dasz die
Wurzeln eine Rolle von einiger Bedeutung spielen würden bei der
Übertragung der Infektion (Tabelle V).
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E s wird auseinandergesetzt, dasz die Infektion wahrscheinlich durch
ein über der E r d e tätiges Insekt gefördert wird.
Tabelle V I zeigt, dasz von den Pflanzen, welche in der Umgebung
von k r a n k e n Pflanzen gestanden haben, im nächsten J a h r mehr k r a n k
befunden werden als von denjenigen, die gesunde Nachbarpflanzen
gehabt haben.
Frühzeitiges E r n t e n der Narzissen h e m m t die Verbreitung der
K r a n k h e i t (Tabelle V I I ) .
E s werden Argumente dafür beigebracht, dasz Aphis rumicis L.
(Doralis fabae. S C O P ) bei der Übertragung der Infektion eine Rolle
spielen k a n n . *)
E s werden Bilder gezeigt von verschiedenen K r a n k h e i t s s y m p t o m e n ,
welche durch Viruskrankheiten verursacht sind, während sowohl
durch Kreuzinfektionen wie auf serologischem Wege geprüft wird,
welche verschiedenen Symptome durch dasselbe Virus hervorgerufen
werden können (Tabelle V I I I ) .
Die K r a n k h e i t s s y m p t o m e werden nicht d u r c h die der k r a n k e n
Pflanze bestimmt, von dem der Saft s t a m m t , sondern jede Pflanze
reagiert in charakteristischer Weise auf ein bestimmtes Virus.
E s wird hingewiesen auf die grosze Bedeutung der Serologie für die
phytopathologische Virusforschung, insbesondere in den Fällen wo,
wie bei den Narzissen, die Inkubationszeit ungefähr ein J a h r dauert.
Die für die Identifizierung der verschiedenen Viren oder für das Stellen
der Diagnose einer virus-verdächtigten Pflanze benötigte Zeit k a n n
in dieser Weise auf 1 bis 2 Tage beschränkt werden.
Am Schlusz werden noch einige Gruppen von S y m p t o m e n beschrieben, bei denen, obgleich sie vermutlich zu den Viruskrankheiten gerechnet werden müssen, noch keine positiven Infektionserfolge erzielt
worden sind (Bild 25—31).
Bekämpfung

der

Krankheit.

Nachdem festgestellt ist, welche S y m p t o m e wohl oder nicht durch
ein Virus verursacht sind, entferne m a n alle auch n u r einigermaszen
virusverdächtigen Pflanzen so früh wie möglich aus allen P a r t i e n .
*) Seitdem haben wir den Beweis liefern können, dass derVirus-infection aufs
stärkste übertragen wird durch Aulacarthum solani, und auch, aber weniger
durch Doralis fabae und Macrosiphum Euphorbiae.Thomas.MyzusPersicaegab
nur negatieve Resultate.
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