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Naarmate meer bekend wordt over de schade, die virusziekten kunnen veroorzaken,
besteedt men in binnen- en buitenland meer aandacht aan deze ziekten.
Eén van de belangrijkste maatregelen, waarmede men het optreden en de verspreiding
van virusziekten kan voorkomen, bestaat uit een strenge selectie en zuivering van het
materiaal te velde. Daarnaast dient men zo mogelijk materiaal van virusvrije klonen en
ent- en oculatiehout van gezonde moederbomen te betrekken.
Uiteraard is naleving van deze richtlijnen zowel voor de binnen- als buitenlandse handel
in vruchtgoed van groot belang. Het is in verband hiermede zeer gewenst, dat de kwekers
van vruchtbomen kennis nemen van de bij deze gewassen voorkomende virusverschijnse
len, waarvan in deze Mededeling een beschrijving is gegeven.
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Virusziekten in de vruchtboomkwekerij

Het feit, dat in verschillende landen door virusziekten ernstige schade aan houtige
gewassen wordt veroorzaakt, heeft er toe geleid, dat men ook in ons land meer en
meer aandacht aan deze ziekten is gaan besteden. Vooropgesteld moet worden, dat
deze ziekten althans in Nederland tot dusver geen ernstig probleem vormen. Door
strenge selectie, zuivering van de cultures en keuring te velde kan men ongetwijfeld
bereiken, dat dit ook nimmer het geval zal zijn. Om deze selectie, die in hoofdzaak
door de kweker zelf zal moeten geschieden, te bevorderen, is deze Mededeling samen
gesteld. Zij geeft in de eerste plaats een omschrijving van een aantal virusziekten en
van de in dit opzicht verdachte verschijnselen, die in de vruchtboomkwekerij kunnen
voorkomen. Voorts zijn in deze publicatie aanwijzingen gegeven om het optreden van
virusziekten zoveel mogelijk te voorkomen.
Wij zijn ons er van bewust, dat deze Mededeling in vele opzichten onvolledig is.
Over verscheidene onderwerpen is nog onvoldoende bekend. In het bijzonder geldt
dit voor de wijze, waarop verschillende van de behandelde ziekten worden overge
bracht van ziek op gezond materiaal, welke de rol van insecten hierbij is, enz. Deze
onderwerpen behoeven nog nader onderzoek. Wij hebben gemeend hierop echter niet
te moeten wachten, maar reeds thans een omschrijving van deze ziekten en afwijkende
verschijnselen te moeten geven, welke naar wij hopen van nut is voor kwekers van
fruitgewassen.
In het algemeen geldt, dat virusziek materiaal door de N.A.K.-B buiten de keuring
wordt geplaatst of wordt afgekeurd. Dit houdt in dat de afzetmogelijkheden van dit
materiaal zeer gering worden ; bovendien kan dit materiaal niet voor export worden
bestemd, omdat hiervoor alleen te velde goedgekeurde planten worden aangenomen.
Voorts vormt de aanwezigheid van virusziek materiaal in de boomkwekerij een be
smettingsbron voor het nog gezonde materiaal. Het is daarom zonder meer duidelijk,
dat het gewenst is, dat de kweker het viruszieke of van virusziekte verdachte materiaal,
zodra hij dit ontdekt, of zodra hij hierop door een keurmeester attent wordt gemaakt,
opruimt en vernietigt. In feite heeft hij zich hiertoe door aansluiting bij de N.A.K.-B
reeds verplicht. Immers volgens artikel 9 van het Algemeen Keuringsreglement dient de
kweker alle planten, aangetast door ziekten en plagen, welke als „ernstig" zijn aangegeven
{hiertoe behoort het merendeel der virusziekten), doorlopend te verwijderen en op afdoende
wijze onschadelijk te maken.
Het is daarom van belang, dat de kweker zelf ook reeds viruszieke planten kan onder
scheiden, hetgeen met behulp van deze Mededeling in vele gevallen mogelijk zal zijn.
Voordat de betreffende virusziekten nader omschreven worden, volgen echter eerst
nog enkele opmerkingen over viren in het algemeen.
Een virus is een smetstof van nog onbekende aard, meestal bestaande uit ingewikkelde
eiwitveibindingen. Het is mogelijk verscheidene viren in zuivere vorm te verkrijgen.
In dit opzicht gedraagt het virus zich dus als een dode stof. Bevindt de smetstof zich
echter in de levende plant, dan blijkt zij het vermogen te bezitten zich te vermeerderen,
zodat dan de indruk wordt gewekt als zou het een levende substantie zijn.
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De vermeerdering van een virus in een gewas gaat altijd ten koste van dat gewas. Door
die viren, die zich in de bladeren uiten, wordt het bladgroen afgebroken, waardoor
vlekken ontstaan (mozaïek of bont), of het bladoppervlak wordt verkleind en mis
vormd.1)
De besmetting met een virusziekte kan op verschillende wijzen plaats hebben.
Ten eerste - en dit is voor de kweker zeer belangrijk - gaan virusziekten bij vrachtgoed
bij veredeling over, zowel van een viruszieke onderstam op een gezonde ent of oculatie, als van een zieke veredeling op een gezonde onderstam. Zijn de onderstammen
virusziek, dan zullen ook de hierop veredelde struiken virusziek worden. Dit betekent
niet altijd dat deze veredelingen ook de verschijnselen gaan vertonen. De smetstof
kan in enkele gevallen nl. wel in een gewas aanwezig zijn, terwijl dat gewas er ogen
schijnlijk volkomen gezond uitziet. Dit kan een raseigenschap zijn. Men spreekt dan
van symptoomloze smetstofdragers (carriers). Dergelijke rassen noemt men virustolerant. Echter kan het ook gebeuren dat een plant aanvankelijk wel virusverschijnselen vertoont, maar dat deze later door bepaalde omstandigheden, bemesting
enz., tijdelijk niet meer zichtbaar zijn. In dat geval spreekt men van maskering der
verschijnselen. Zowel tolerantie als maskering komen bij jong vruchtgoed voor.
Voorts kan de smetstof in sommige gevallen worden overgebracht met snoeigereedschap (zelden) en door dieren (meestal door insecten, zoals bladluizen, cicaden, want
sen en ook door mijten). Deze voeden zich bv. eerst op zieke planten en nemen met
het plantensap ook de smetstof op; tasten ze daarna een nog virusvrije plant aan, dan
kunnen zij zodoende de smetstof daarop overbrengen.
Viren die via de grond overgaan van zieke op gezonde planten, zijn bij vruchtgoed niet
bekend. Evenmin zijn de bij vruchtbomen voorkomende virusziekten zo besmettelijk,
dat zij alleen door aanraking reeds van zieke op gezonde bomen overgaan.
Teneinde belanghebbenden vertrouwd te maken met de verschijnselen, zullen de voor
naamste virusziekten en verdachte verschijnselen, zoals die in de vruchtboomkwekerij
kunnen optreden, per gewas beschreven worden, terwijl aan het eind van deze publi
catie de maatregelen, die men ter voorkoming van het optreden dezer ziekten kan
nemen, nader worden samengevat.

x) Waar in deze mededeling de aanduiding „bont" wordt gebruikt, wordt steeds bedoeld „virologisch bont" (mozaïek, aucubabont, figuurbont, ringvlekken enz.). Dit dient wel te worden onder
scheiden van de zg. erfelijke bontheid, die niet door een virus wordt veroorzaakt.
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Afb.l
Mozaïek bij appel
Gele vlekken in de bladeren

Afb.2
Mozaïek bij appel
Gele stipjes in de bladeren

Afb.3
Mozaïek bij appel
Gele lijnen en banden in de
bladeren

MOZAÏEK (aucubabont) (afb. 1, 2, 3)

De eerste duidelijk zichtbare verschijnselen zijn
vrij grote heldergele, meestal scherp begrensde
vlekken in de bladeren. Deze vlekken zijn soms
hoekig, soms rond van vorm. In andere gevallen
treedt een fijne gele stippeling in het blad op. Zo
wel de vlekken als de stippeling kunnen over het
gehele blad voorkomen. Echter kan ook slechts
een gedeelte van het blad bont zijn, terwijl bo
vendien lang niet alle bladeren aan een scheut
deze verschijnselen behoeven te vertonen.
Minder algemeen treden nog enkele andere ver
schijnselen op. Zo kan men nl. soms heldergele
gegolfde banden in het blad aantreffen, terwijl
in enkele gevallen geen vlekken of banden voor
komen, maar de hoofdnerf en de voornaamste
zijnerven met een strook omringend weefsel geel
zijn verkleurd, dan wel de fijne nerfjes een gele
verkleuring vertonen, waardoor een fijne adering
in een gedeelte van het blad ontstaat.
Men neemt aan, dat al deze vormen van mozaïek,
met uitzondering van de gele golflijnen, door een
zelfde virus worden veroorzaakt of tenminste door
enkele vormen of stammen van hetzelfde virus.
In al deze gevallen wordt het assimilerend blad
oppervlak der bomen verkleind.
De bladverkleuringen worden in de loop van de
zomer dikwijls minder duidelijk zichtbaar (mas
kering) ; ook wel vloeien de verkleuringen samen,
waardoor grote gedeelten van het blad een gele
kleur krijgen. Vooral bij felle zonneschijn en hoge
temperaturen kunnen de gele weefsels afsterven,

zodat grote bruine dode plekken in de bladeren ontstaan. Voorts kunnen in sommige
gevallen in de bast van de jonge scheuten dicht bij de top dode plekken ontstaan. In
dien veel mozaïek voorkomt, kan het afsterven en het hiermee gepaard gaande vroeg
tijdig afvallen der bladeren belangrijke schade opleveren.
Bomen die enkele jaren op deze wijze zijn aangetast, vertonen dan ook een geringe
ontwikkeling, een slechte groei en een zeer dunne bladstand. Dat hierdoor ook de op
brengst vermindert, is duidelijk. De schade is bij appelbomen echter niet direct, maar
inde regel pas najaren merkbaar. De vruchtbaarheid kan dan zodanig teruglopen, dat
men besluit de bomen te rooien.
Alle appelrassen kunnen worden aangetast, terwijl ook bij sierappels het virus kan
voorkomen. De reactie van de diverse rassen is echter verschillend. Zeer duidelijk
reageren o.a. Schone van Boskoop, Jonathan, Cox's Orange Pippin, Perzikrode
Zomerappel, Allington Pippin en Golden Delicious.
Indien men een exemplaar van een tolerant ras dat wel de smetstof bevat, maar geen
verschijnselen vertoont, oment met gezonde enten van een niet tolerant ras, dan zullen
deze enten dus vanuit de tussenstam worden besmet en mozaïekziek worden. Men
moet hieruit dan niet de verkeerde conclusie trekken, dat de moederbomen, waarvan
men het enthout heeft gesneden, ziek zouden zijn. Het virus kan ook in omgekeerde
richting gemakkelijk overgaan, dus met enthout van een mozaïekzieke boom op een
gezonde onderstam. In dit geval treft men het ziektebeeld na enige tijd zowel in verede
ling als onderstam aan.
Overgang van het virus: Met ent- en oculatiehout; mogelijk ook op andere wijze.
Maatregelen ter voorkoming: Uitgaan van gezonde onderstammen en van ent- en
oculatiehout van absoluut mozaïekvrije moederbomen. Een lichte mate van mozaïek
ziekte van de moederboom kan bij de hiervan gesneden enten ernstige mozaïekver
schijnselen veroorzaken.
RUBBERZIEKTE (rubbery wood) (afb. 4)

Behalve mozaïek zijn bij appel nog enkele andere afwijkingen van virologische aard
bekend, waarvan voor de boomkwekerij vooral de zg. rubberziekte belangrijk is.
Rubberziekte wordt veroorzaakt door een virus dat zich in de stammen en takken be
vindt en daar afwijkingen doet ontstaan. Voornamelijk in het zomerhout van twee- of
meerjarige takken en stammetjes wordt door de aanwezigheid van het rubberziektevirus plaatselijk de vorming van houtstof verhinderd. Bij ernstige aantasting komt dit
verschijnsel ook voor in het voorjaarshout, in minder ernstige gevallen verhout dit
echter vrij normaal en dikwijls kan men op doorsnede ook nog gezonde sectoren in
het zomerhout aantreffen. Bij ernstig aangetaste bomen kunnen in de takken afge
storven (necrotische) plekken voorkomen (o.a. bij James Grieve).
Als gevolg van deze onvolledige verhouting (die op doorsnede door kleuring met
phloroglucine en zoutzuur kan worden aangetoond *)), blijven de takken en stammetjes
abnormaal slap en buigzaam. Soms lijkt het of zij van rubber zijn ; aan dit verschijnsel
is de naam rubberziekte ontleend. Stammetjes van 2-3 cm dikte kunnen soms gemakke
lijk 90° worden gebogen. Bovendien is het hout weinig stevig en bros, zodat er ge
makkelijk takken afbreken. De aangetaste zijtakken buigen uit en als er vruchten
x) Men legt gedurende ongeveer 5 minuten schijfjes hout ter dikte van 4 à 5 mm in een bekerglaasje
of horlogeglas met wat 25%-ig zoutzuur, waaraan zijn toegevoegd enkele druppels van een 1%
phloroglucine oplossing. De verhoute delen kleuren dan rood; het afwijkende, niet verhoute weefsel
blijft blank.
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Afb.4
Rubberziekte bij appel
Met phloroglucine en zoutzuur ge
kleurde schijfjes appelhout;
v.l.n.r. gezond, normaal verhout; licht
aangetast, later herstel; ernstig rubberhout, vrijwel geen lignine gevormd

aanhangen, breken zij gemakkelijk. Soms schijnen dergelijke bomen er na vijf of zes
jaren doorheen te groeien, maar de takken blijven gebogen. In andere gevallen bleek
het in de boomgaard niet mogelijk te zijn van zieke bomen een normale kroon te
vormen, zodat tot rooien moest worden overgegaan (o.a. bij James Grieve).
In de kwekerij kan de controle op rubberziekte geschieden door met de hand de stam
men te buigen. Een sterke rubberziekte-aantasting kan men ook bij het aansnijden en
snoeien ontdekken, aangezien men daarbij de indruk krijgt door een kaas- of rubber
achtig weefsel te snijden.
Onder invloed van het virus kunnen twee- en meerjarige struiken een geringe ont
wikkeling van de topscheuten vertonen, waardoor in enkele gevallen de gehele ont
wikkeling der aangetaste struiken minder is. Bovendien kan de opbrengst van de bo
men, als gevolg van de kleinere kroonomvang en het uitbuigen der takken, enigszins
achterblijven.
Het rubberziekte-virus komt vermoedelijk bij verscheidene appelrassen en onderstam
men voor, maar in het algemeen vertonen deze geen verschijnselen. Alleen de rassen
Golden Delicious, Lord Lambourne en James Grieve vertonen bij aantasting zeer op
vallende verschijnselen, terwijl sedert kort ook bij een enkele Jonathan soortgelijke
afwijkingen zijn aangetroffen. In Engeland worden als zodanig ook genoemd Worces
ter Pearmain e.a., maar in ons land zijn bij deze rassen nog geen verschijnselen van rub
berziekte waargenomen.
Overgang van het virus: Er zijn aanwijzingen, dat dit virus op de een of andere wijze
langzaam in boomgaard en boomkwekerij verspreid wordt. De wijze, waarop dit ge
schiedt, is nog onbekend.
Maatregelen ter voorkoming: Onderstammen dienen nader onderzocht te worden op
de eventuele gemaskeerde aanwezigheid van dit virus; zie blz. 25. Voorts neme men
enthout van gezonde moederbomen. In dit verband is een verplichte moederboomkeuring voorgeschreven voor de rassen Lord Lambourne en Golden Delicious.
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Afb.5
Proliferatieziekte bij appel
Bladeren met abnormaal grote steunblaadjes (links normaal blad)

PROLIFERATIEZIEKTE (Lemmerlijnse ziekte) (afb. 5)

De verschijnselen, die worden veroorzaakt door het proliferatie-virus, zijn tot dusver
slechts bij oudere bomen aangetroffen.
Het meest opvallende symptoom van deze ziekte is het optreden van abnormaal
grote steunblaadjes. De bladstand der zieke bomen is in het algemeen slecht en het
blad soms lichter van kleur. De bomen maken minder langloten en meer kortloten.
Het waterlot is vaak sterk vertakt, terwijl de toppen ervan kunnen afsterven. De op
brengst der aangetaste bomen wordt geringer, doordat de vruchten kleiner blijven.
Bij Schone van Boskoop worden de vruchten ruwer van schil en zijn de vruchtstelen
langer.
Het proliferatie-virus is waargenomen bij Schone van Boskoop en enkele andere
rassen. De bladafwijkingen vormen voor de boomkweker een goed kenmerk.
Er zijn aanwijzingen, dat deze verschijnselen ook bij peer kunnen voorkomen.
Overgang van het virus: Met enthout.
Maatregelen ter voorkoming: Bomen, die proliferatie-verschijnselen vertonen, niet als
moederbomen gebruiken.
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MOZAÏEK (afb. 6)

Bij peer komen twee typen mozaïek voor. In
het algemeen zijn dezeverschij nselen niet zo
duidelijk alsdie, welke bij appel optreden.
Het eerste type mozaïek is moeilijk vast te
stellen. Meestal is het blad slechts onregel
matig licht- tot geelgroen gevlekt. Bladval
treedt bijna niet op. De vruchtbaarheid van
de aangetastebomengaatnakortetijdmerkbaar achteruit. Men neemt aan, dat dit mo
zaïek door hetzelfde viruswordtveroorzaakt
als de mozaïekverschijnselen van appel.
Het tweede type mozaïek dat bij peer op
treedt (ringvlekkenmozaïek), uit zich aan
Afb. 6. Ringvlekkenmozaïek bij peer. Bladeren met
vankelijk als een lichte verkleuring van
enkele nerfgedeelten met het omringende
weefsel; later kan men in de bladeren lichtgroene tot gele ringen en lijnen aantreffen.
Het weefsel binnen deze lijnen is normaal groen van kleur. De bladranden zijn ais ge
volg van de onregelmatige groei vaak gegolfd. De bomen vertonen in het algemeen
een slechte groei. Ernstige aantasting heeft soms afsterving van een gedeelte van het
blad tengevolge. Dit type mozaïek komt vooral voor bij Beurré Hardy, Beurré d'An
jou, Nouveau Poiteau en Zoete Brederode.
Overgang van het virus: Met enthout en mogelijk ook op andere wijze.
Maatregelen ter voorkoming: Uitsluitend mozaïekvrij uitgangsmateriaal gebruiken.
Bijzondere aandacht schenken aan ev. mozaïekverschijnselen bij moederbomen.
STENIGHEID (afb. 7, 8, 10, 11)

Het komt dikwijls voor, dat men in de vruchten (vooral bij Clapp's Favourite, Doyen
né du Comice, Maagdepeer, Beurré Hardy en Triomphe de Vienne) ongewoon veel
groepjes harde cellen, zg. steencellen, aantreft. Bij Précoce de Trévoux is meer sprake
van weefselafsterving dan van groepen harde cellen. Deze stenigheid kan worden ver
oorzaakt door een virus. In dat geval zijn de peren erg bobbelig, waarbij de schil
echter gaaf blijft.
Bij de door wantsen veroorzaakte stenigheid is de schil niet gaaf, maar vertoont vele verkurkte
zuigplekjes op de ingezonken delen. Door de gave schil is de virologische stenigheid hiervan dus
te onderscheiden (afb. 9).

In de bast van door het stenigheidsvirus aangetaste perebomen kunnen plaatselijk
afstervingsverschijnselen optreden. Dit is het geval o.a. bij Beurré Clairgeau en
Maagdepeer.
Of een peer door dit virus is aangetast, kan men bij het jonge materiaal op de kwekerij
nog niet vaststellen. Het is echter van belang, dat de kweker van vruchtgoed met deze
verschijnselen rekening houdt bij het uitzoeken van zijn veredelingsmateriaal.
Overgang van het virus: Mogelijk door verwonding, snoeien enz. ; voorts door enten.
Maatregelen ter voorkoming: Uitsluitend enthout nemen van bomen, die geen stenige
vruchten voortbrengen. Hiertoe bomen met stenige vruchten tijdig merken.
9

ringvlekken
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Afb. 10 en 11
Stenigheid bij peer
Plaatselijk afsterven van de bast
(foto's I.P.O.)

Kers
12, 13, 14)
De symptomen van deze voor de kersenteelt zeer nadelige ziekte zijn ook in de boom
kwekerij soms reeds zichtbaar. In de regel treden zij echter pas bij oudere bomen op.
De bladeren vertonen aanvankelijk lichte olie-achtige vlekken en zijn misvormd. Tak
ken, waaraan deze verschijnselen voorkomen, lopen het volgend jaar laat uit.
De bladeren, die meestal in rozetten staan, blijven klein en zijn sterk getand. Aan de
achterzijde komen soms groene uitwassen (wratjes, die een rasp vormen; hieraan is de
Amerikaanse naam „raspleaf" ontleend) voor tussen de nerven, terwijl op de duur in
sterke mate smalbladigheid kan optreden. De scheutgroei is bij dergelijke takken aan
zienlijk minder dan bij gezonde takken.
Zieke bomen dragen minder bloesem en vrucht, terwijl de lengtegroei sterk afneemt.
In verscheidene gevallen gaan dergelijke bomen dood of wel blijven zij een kwijnend
bestaan leiden. De vruchtbaarheid is in alle gevallen slecht.

ECKELRADERZIEKTE (afb.

11

De Eckelraderziekte was tot voor
kort uitsluitend bij zoete kers (Abbesse de Mouland = Bastaarddikke,
Gascogner, Vroege van Werder en
Hedelfinger Riesenkirsche) bekend.
Thans is dit virus echter ook bij zure
kers (Bruine Waalse) en bij wilde
kers waargenomen.

I?

Overgang van het virus: Door ent- en
oculatiehout ; mogelijk ook door ver
wonding bv. tijdens het plukken.
Overbrenging door insecten is niet
uitgesloten.
Maatregelen ter voorkoming: Zieke
bomen uitschakelen als moederbo
men, ook al zou slechts locaal of in
zeer geringe mate aantasting aanwe
zig zijn. Bij wijze van voorzorg ent
en oculatiehout alleen betrekken uit
boomgaarden, waar de ziekte niet
voorkomt.
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Afb. 12
Eckelraderziekte bij kers
Bladeren met olievlekken

Afb. 13
Idem. Uitgroeiingen aan de bladachterzijde

f

Afb. 14
Idem. Bladmisvorming en versmalling
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Afb. 15
Smalbladigheid bij kers (meikers)
(rechts normale scheut)

15).
Bij Meikers treft men soms
exemplaren aan met abnor
male smalle bladeren. In
sommige gevallen is het
blad ook in de lengte klei
ner en zijn de bladeren in
rozetten geplaatst.
De groei van de betreffende bomen en struiken is meestal aanzienlijk minder dan van
gezond materiaal. Het verschijnsel treedt soms locaal in de boom op. De takken,
waarvan de bladeren dit verschijnsel vertonen, zijn meestal volkomen onvruchtbaar.
Hoewel er wel aanwijzingen zijn, dat deze verschijnselen van smalbladigheid door een
virus worden veroorzaakt, is het bewijs hiervan nog niet geleverd. Volledigheidshalve
gaven wij echter in het bovenstaande een omschrijving van deze verschijnselen.
Aangeraden wordt geen enthout van smalbladige kersen te nemen en veredeld mate
riaal, dat smalbladigheidsverschijnselen vertoont - mede in verband met de onvrucht
baarheid van deze planten - op te ruimen en te vernietigen.
SMALBLADIGHEID (afb.

Pruim, Perzik, Amandel, Abrikoos
FIGUURBONT (Line pattern) (afb. 16, 17, 18, 19)

Bij steenvruchten komen verscheidene vormen van bont voor, welke waarschijnlijk
door verschillende stammen van één of mogelijk meer dan één virus worden veroor
zaakt.
Bij perzik en amandel ontstaan heldergele onregelmatige vlekken en banden in de
bladeren. In vele gevallen kan zelfs het grootste deel van het blad geel verkleurd zijn.
Soms is deze verkleuring niet zo duidelijk en treft men slechts lichtgroene golflijnen
of een gele stippeling aan.
Men dient deze verschijnselen echter niet te verwarren met die, welke door bacteriën, mijten,
bladluizen enz. worden veroorzaakt. Vooral bij een aantasting, die waarschijnlijk veroorzaakt
wordt door bacteriën (zie afb. 20), kunnen verschijnselen ontstaan, die veel gelijkenis vertonen
met een bepaald virologisch bonttype.

Sommige rassen vertonen de virusverschijnselen minder sterk dan andere. Zeer duide
lijk vertonen o.a. Hitts Royal George en Witte Montagne de verschijnselen. Minder
sterk reageert Amsden June.
Bij abrikoos kan men smalle gele golflijnen aantreffen in de bladeren. Ook wel komen
lichte, soms nauwelijks zichtbare, ringen of vlekken voor. In het algemeen treft men
de virusverschijnselen bij abrikoos minder algemeen aan dan bij perzik, amandel
en pruim.
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Afb. 16
Figuurboni bij pruim
Gele banden in de bladeren

De meest opvallende verschijnselen bij pruim kan men aantreffen o.a. bij de onder
stammen Blauwe en Gele Kroos en bij het ras Golden Japan. In de bladeren komen
golflijnen en banden voor, die soms vrij breed zijn en dikwijls betrekkelijk regelmatig in
het bladweefsel verlopen. De kleur van deze lijnen en banden varieert van lichtgroen
tot geel, soms zijn zij zelfs bijna wit (Golden Japan).
Ook treft men wel bladeren aan waarvan de nerfjes lichtgroen zijn verkleurd, hetzij in
een deel van het blad, dan wel in het gehele blad. Hierdoor zien de bladeren er ge
aderd uit. Beide verschijnselen komen dikwijls gecombineerd voor bij één struik.
Vooral verschillende onderstammen vertonen deze virusverschijnseien vaak zeer dui
delijk.
Tenslotte kan het gebeuren, dat er niet een bepaalde figuur in de bladeren te zien is,
maar dat er gele en lichtgroene onregelmatige vlekjes verspreid aanwezig zijn.

Afb. 17
Figuurbont bij pruim
Gele banden in de bladeren van Golden
Japan

Afb. 18
Figuurbont bij perzik
Gele vlekken en banden in
de bladeren

Afb. 19
Figuurbont bij abrikoos
Lichtgroene lijnen in de bla
deren

Afb. 20
Waarschijnlijk door bacteriën veroorzaakte gele vlekjes bij perzik

Uit het voorgaande blijkt dat de bontverschijnselen zeer
variabel zijn. Zij komen hoofdzakelijk tot uiting bij de
bladeren, die zich in het voorjaar ontwikkelen. De mate
van aantasting wisselt van jaar tot jaar. Koel weer geduren
de het begin van het groeiseizoen doet duidelijke verschijn
selen ontstaan. In de loop van de zomer verdwijnen de
verschijnselen soms weer.
De gevolgen van de aantasting door dit virus zijn niet zo
ernstig als die welke in het buitenland door het zg. perzik
mozaïek (een veel gevaarlijker virus) worden veroorzaakt.
Toch kan de groei van bonte onderstammen en verede
lingen ook door dit figuurbont veroorzakende virus worden
geremd, waardoor vanzelfsprekend ook de opbrengst van
bonte bomen en struiken op de duur te lijden heeft. Het zui
veren van het materiaal in de kwekerij is dus zeer gewenst.
In dit verband zij er op gewezen, dat pas tot waarmerking
wordt overgegaan, wanneer het gewas van bonte exempla
ren is gezuiverd.
Overgang van het virus: Door enten en oculeren, zowel van onderstam op veredeling
als omgekeerd.
Maatregelen ter voorkoming: Uitgaan van gezonde onderstammen, waarvoor een ge
regelde en nauwkeurige selectie op de moerbedden nodig is. Zorgvuldig uitkiezen
van bomen, waarvan ent- en oculatiehout wordt gesneden. Zelfs wanneer de betreffen
de bomen slechts lichte bontverschijnselen vertonen, bv. alleen in het begin van het sei
zoen, dan zijn zij ongeschikt als moerbomen.
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Pruim, Perzik
SMALBLADIGHEID (afb. 21)

Evenals bij kers kan ook bij pruim (o.a. Roem van Leeuwen, Jefferson, Reine Claude
d'Oullins en Victoria) en bij diverse perzikrassen smalbladigheid optreden. De blad
rand, vooral die van de onderste bladhelft, is dikwijls gaaf in tegenstelling tot die van
normale bladeren. De groei van de bomen is geringer dan van gezonde exemplaren.
Het verschijnsel treedt soms slechts aan één of enkele takken op. Deze zijn als gevolg
hiervan tevens onvruchtbaar.
Het is nog niet volledig bewezen of deze verschijnselen door een virus worden ver
oorzaakt; op het ogenblik is dit in onderzoek.
Aangeraden wordt nimmer ent- of oculatiehout te nemen van smalbladige bomen of
struiken. Veredeld materiaal, dat smalbladigheid vertoont, opruimen en vernietigen
(mede in verband met het onvruchtbaar zijn).

Afb. 21. Smalbladigheid bij pruim (links gezonde tak met vruchten)

Framboos, Braam
MOZAÏEK (afb. 22, 23)

Bij framboos en braam komen verschillende typen mozaïek voor. Bij braam treft men
soms een fijne of grove gele stippeling van de bladeren aan, soms ook zijn de nerven
duidelijk geel verkleurd. Bij framboos zijn de bladeren dikwijls onregelmatig vlekkerig,
terwijl krulling van het blad meestal een begeleidend verschijnsel van dit frambozenmozaïek is. Krulling van de bladeren alleen wijst echter nog niet op de aanwezigheid
van een virusziekte. Gezonde frambozen vertonen dit verschijnsel dikwijls ook in
meerdere of mindere mate. De gele verkleuringen van de nerven en van de aangren
zende weefselstroken, zoals die bij braam kunnen optreden, zijn bij framboos meestal
veel sterker. De kleur der vlekken en verkleuringen varieert van lichtgroen tot helder17

Afb. 22. Mozaïek bij framboos
Lichtgroene vlekjes in het blad

Afb. 23. Mozaïek bij braam
Gele nerfverkleuring

geel. Als gevolg van deze virusaantasting is de groei der scheuten meestal sterk geremd
en de bladeren zijn dikwijls sterk misvormd en kleiner.
De bloei is aanzienlijk geringer en wordt in de loop van enkele jaren steeds minder.
De vruchten verdrogen voor een belangrijk deel of blijven klein en weinig smakelijk,
vooral bij framboos.
De braam schijnt in het algemeen minder nadelige gevolgen van deze virusziekten te
ondervinden, hoewel aanzienlijke groeiremming en sterke misvorming van bladeren en
scheuten meermalen kunnen worden aangetroffen. Ook bij wilde braam komt dit virus
voor.
Zowel bij framboos als bij braam kan afsterving der verkleurde weefsels optreden.
Mozaïek kan bij alle frambozenrassen voorkomen. Enkele importrassen (o.a. Malling
Promise en Indian Summer), welke vrij van virus zouden zijn, blijken ook reeds ernstig
te zijn aangetast.
Zoals blijkt uit afb. 24 kan de frambozenbladmijt verschijnselen veroorzaken, die veel gelijkenis
vertonen met het frambozenmozaïek.

Overgang van het virus: Door besmet plant- en stekmateriaal en voor een deel ook
door bladluizen. De verbreiding van het virus kan zeer snel verlopen; hiermede moet
men in moerbedden rekening houden.
Maatregelen ter voorkoming: Uitgaan van materiaal, dat getest en vrij bevonden is
van virus. Geregelde selectie en zuivering van moerbedden, bestrijding van bladluizen.
Rekening houden met belendingen ; zie blz. 26.
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Afb. 24
Frambozenblaadjes met gele bladvlekjes,
veroorzaakt door de frambozenbladmijt

DWERGZIEKTE (Heksenbezems) (afb. 25)
Soms treft men frambozenstruiken aan, die in plaats van enkele goed ontwikkelde
grondscheuten een groot aantal kleine dunne en spichtige scheutjes met zeer kleine
blaadjes hebben. Het geheel maakt de indruk van een heksenbezem. Struiken die pas
geïnfecteerd zijn, kunnen tevens nog wel één of enkele krachtige scheuten produceren,
maar al spoedig wordt het hiervoor beschreven stadium bereikt. De bloemen groeien
dikwijls door en de kelkbladeren zijn abnormaal groot.
Aangetaste struiken dragen weinig of geen vruchten of bloemen en zijn dus geheel
waardeloos. Zij herstellen zich niet meer en sterven tenslotte af. Deze virusziekte komt
ook bij wilde braam voor.

Overgang van het virus: Met besmet plantmateriaal (wortelstekken). Voorts moet men
ernstig rekening houden met een verbreiding door insecten.
Maatregelen ter voorkoming: Uitgaan van gezond uitgangsmateriaal; zieke planten
tijdig verwijderen.

Afb. 25
Dwergziekte bij framboos
Dwergzieke plant met vele kleine
spichtige grondscheutjes

Bessen
BONT (afb. 26, 27, 28, 29, 30, 31)

Bij rode en zwarte bes en bij kruisbes kunnen verscheidene typen bont voorkomen.
Zo kan het gebeuren dat in de bladeren, vooral van rode bes, heldergele, meestal vrij
grote vlekken en stippen voorkomen, die willekeurig over het bladoppervlak zijn ver
spreid. Men noemt dit mozaïek. Soms is hierdooi bijna het gehele blad geel verkleurd,
soms ook bevinden de vlekken zich slechts in een gedeelte van het blad.
Een tweede type bont ontstaat als de nerven alsmede de weefselstroken daarlangs
lichter gekleurd zijn dan het overige bladweefsel. In het voorjaar is van dit lichtenerfmozaïek dikwijls nog weinig in de bladeren te bemerken. In de voorzomer wordt
het echter duidelijker zichtbaar. Bovendien kunnen lichtgroene golflijnen optreden,
die dikwijls ongeveer langs de voornaamste nerven liggen, soms echter ook grote
ringen vormen of een fraai patroon in de vorm van een esdoornblad doen ontstaan.
Dit laatste beeld komt o.a. duidelijk voor bij rode bes.
Bij sommige rassen rode- en zwarte bes zijn alleen de fijnere nerfjes lichtgroen of geel
verkleurd, zodat een fijne adering in het blad ontstaat, die soms plaatselijk, soms ook
echter over het gehele blad aanwezig is. Ook bij kruisbes is een soortgelijke adering
waargenomen. Bij zwarte bes wordt hier en daar een felgele nerfverkleuring aange
troffen, waarbij ook de grotere nerven zijn betrokken.
Echte ringvlekken kan men eveneens in bepaalde gevallen aantreffen. In de bladeren
komen dan kleine lichte ringen voor, waarbinnen het bladweefsel normaal groen is.
Soms zijn de ringen dubbel.
Het is nog niet bekend in hoeverre al deze verschijnselen het gevolg zijn van een in
fectie door één of meer viren. In enkele gevallen is hiervan het bewijs nog niet geleverd.
Aangezien vele dezer verschijnselen grote overeenkomst met elkaar vertonen en waar
schijnlijk ook menginfecties door enkele viren voorkomen, zijn al deze verschijnselen
hier samengevat onder de naam bont.
Aangeraden wordt nimmer stekhout te nemen van struiken, die deze bontverschijnse
len vertonen. Voortplantingsmateriaal, dat deze verschijnselen vertoont, dient men
te verwijderen en onschadelijk te maken.

Afb. 26. Bont bij bes
Mozaïek bij rode bes

.

Afb. 27
Bont bij bes
Lichtgroene verkleuring van
de nerven en hun omgeving
{lichte nerfmozaïek)

Afb. 28
Bont bij bes
Geel esdoornbladpatroon
in de bladeren

Afb. 29
Bont bij bes
Gele nerfverkleuring (adering) bij
zwarte bes

Afb. 30
Bont bij bes
Lichtgroene adering bij
kruisbes

Afb. 31. Bont bij bes
Ringvlekken bij rode bes

32, 33, 34)
Bij zwarte bes komt algemeen een verschijnsel voor, dat met de naam brandnetelblad
wordt aangeduid. Dit kan ook bij rode en witte bes en bij kruisbes voorkomen, hoe
wel het hierbij weinig algemeen is. Aanvankelijk zijn de daarbij optredende eigenaar
dige bladafwijkingen niet gemakkelijk te onderscheiden; later worden zij echter zeer
opvallend. Zij bestaan uit een vereenvoudiging van de bladschijf. Het aantal lobben
van een blad vermindert van vijf tot drie of twee, bij ernstige aantasting zelfs tot één.
De lobben worden smaller en de insnijdingen tussen de lobben worden dieper. Met
deze verkleining van het bladoppervlak gaat een vermindering van het aantal hoofd
en zij nerven gepaard, alsmede een vermindering van het aantal tanden langs de blad
rand.
Vooral aan waterloten zijn deze verschijnselen duidelijk waar te nemen. Volledigheids
halve zij echter vermeld, dat de bladeren aan waterloten dikwijls dieper zijn ingesneden
dan andere bladeren ; indien hierbij geen vermindering van het aantal nerven en blad
lobben optreedt, behoeft dit verschijnsel niet op de aanwezigheid van brandnetelblad
te wijzen. De bloemen van zieke struiken zijn afwijkend van vorm en kleur, terwijl de
vruchtbaarheid en opbrengst, meestal soms echter pas na enkele jaren, sterk achter
uitgaan. Aangetaste struiken hebben soms een bossig .uiterlijk als gevolg van een
sterkere vertakking (Wellington). Tenslotte kan ook de groei minder worden en de
gehele struik verzwakt.

BRANDNETELBLAD (afb.

Overgang van het virus: Met besmet stekmateriaal en voorts door de mijten, die rondknop veroorzaken (zie Vlugschrift 28).
Maatregelen ter voorkoming: Uitgaan van virusvrij materiaal, waarop bovendien geen
rondknopaantasting voorkomt. Geregelde selectie en bestrijding van rondknopmijten.
Rekening houden met belendingen; zie ook blz. 26.
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35).
Dit verschijnsel, dat tot nu toe met zekerheid alleen bij rode bes, vooral Fay's Prolific,
is waargenomen, verschilt van brandnetelblad. Het veroorzaakt plaatselijk groeiremmingen in de bladeren, waardoor deze hol gaan staan en lepelvormig worden. De
insnijdingen in de lobben worden minder diep, zodat blad van sterk aangetaste strui
ken bijna rond kan zijn. Het aantal tanden langs de bladrand wordt minder.
Ook bij lepelblad is het bij geringe aantasting soms moeilijk het verschijnsel als zo
danig te herkennen. Bij ernstige aantasting kan echter algehele bladmisvorming op
treden. Lepelblad leidt tot vermindering der vruchtbaarheid.
LEPELBLAD BIJ RODE BES (afb.

Overgang van het virus: Met besmette stekken en wellicht ook op andere wijze.
Maatregelen ter voorkoming: Nauwkeurig uitzoeken van moederstruiken, die geen
lepelblad vertonen. Geregelde selectie van jong materiaal.
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Maatregelen

Zoals ook reeds bij de behandeling van de afzonderlijke virusverschijnselen is ver
meld, dient men bij het kweken van vruchtgoed uitgangsmateriaal te gebruiken dat
vrij van virus is. Dit is echter niet steeds gemakkelijk te beoordelen; immers men kan
te maken hebben met smetstofdragers die geen verschijnselen vertonen, doch waar
mede het virus wel verspreid kan worden. Bovendien zijn de meeste virusverschijnselen
niet gedurende het gehele jaar zichtbaar, zodat men bv. om te kunnen enten met virus
vrij materiaal, genoodzaakt is het viruszieke materiaal in het seizoen waarin de ver
schijnselen wel zichtbaar zijn, te merken.
Het ligt op de weg van degenen die zich met plantenveredeling bezig houden, virusvrij
uitgangsmateriaal te kweken en eventueel in stand te houden. In dit verband zij ver
meld, dat men in Engeland wil komen tot een hernieuwde kloonvorming van de appel
onderstammen type I t/m XVI, waarbij men uitgaat van geteste en vrij van virus
bevonden planten.
In ons land volgt men met betrekking tot het uitgangsmateriaal van framboos een
soortgelijke gedragslijn. De mogelijkheid bestaat dit aan een nauwkeurige test te doen
onderwerpen. Blijkt geen virus aanwezig te zijn, dan kunnen de van het geteste
materiaal afkomstige planten in klasse AA gekeurd worden, mits zij worden gekweekt
op een door de N.A.K.-B erkend selectiebedrijf en mits de virustest niet langer dan
twee jaar vóór de aflevering heeft plaats gehad.
Hoewel reeds belangrijke vorderingen op dit gebied zijn gemaakt, is voor verschillende
andere gewassen nog geen virustest uitgewerkt, zodat het op het ogenblik niet in alle
gevallen mogelijk is uit te gaan van gegarandeerd virusvrij materiaal. Men zal dus
steeds het kweekmateriaal nauwkeurig moeten observeren en de nodige selectie moe
ten toepassen. De ervaring heeft geleerd, dat ook hiermede zeer gunstige resultaten
kunnen worden bereikt, mits men met de volgende punten voldoende rekening houdt.
1. Selectie van moerplanten
Het nemen van ent- en oculatiehout en van stekken mag alleen van virusvrije
en voor een aantal gewassen of rassen (zie de betreffende keuringsvoorschriften)
slechts van goedgekeurde moederplanten of van goedgekeurde nabouw geschie
den. Het is dus gewenst om gedurende het groeiseizoen geregeld na te gaan of de
moederplanten niet bont zijn en geen andere virusverschijnselen vertonen. Maar
al te dikwijls blijkt later dat niet al het gebruikte ent- of oculatiehout van gezonde
herkomst is geweest. Men treft dan in de rijen veredeld materiaal plotseling een
aantal exemplaren aan, die een afwijkend verschijnsel vertonen.
Ook al toont de moederplant slechts in zeer lichte mate of bv. alleen aan één tak
virusverschijnselen, dan moet men haar geheel uitschakelen. In de meeste gevallen
is het virus dan toch reeds verder in de plant verspreid dan men op grond van uit
wendige verschijnselen zou afleiden.
2. Zuiveren van onderstammen en van veredeld materiaal
Vooral vegetatief vermeerderde onderstammen dienen geregeld te wor
den gezuiverd. Men bedenke dat planten, die eenmaal virusziek zijn, niet meer ge
zond worden en dat, hoe langer men ze op het moerbed laat staan, zij des te meer
gezonde planten kunnen besmetten. Een goed resultaat is dus alleen te bereiken
als men tijdig met zuiveren begint en dit geregeld doet. Met een strenge selectie van
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de onderstammen voorkomt men dat later een deel van het veredelde materiaal
virusziek wordt en dan alsnog moet worden opgeruimd.
Aangezien de meeste virusziekten niet met zaad overgaan, zal men in zaailingonderstammen betrekkelijk weinig virusverschijnselen aantreffen. Deze onderstam
men kunnen echter wel te velde besmet worden, zodat het toch noodzakelijk blijft
ze geregeld op de eventuele aanwezigheid van virusziekten na te gaan.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het verkrijgen van virus
vrije onderstammen en virusvrij ent- en oculatiehout, moet men toch steeds reke
ning houden met de mogelijkheid, dat een gering percentage van het veredelde
materiaal besmet is of wel op de kwekerij besmet wordt. Een geregelde controle
van dit materiaal is dus eveneens noodzakelijk.
3. Insectenbestrijding en bedrijfshygiëne
Om besmetting door virusziekten zoveel mogelijk te voorkomen, is het gewenst het
in de boomkwekerij opgeplante materiaal vrij te houden van insecten en mijten die
eventueel virus kunnen overbrengen. Dit betekent dat men in de eerste plaats een
deugdelijke winterbespuiting moet uitvoeren, terwijl ook gedurende het groei
seizoen in verscheidene gevallen bespuitingen nodig zijn om van elders aangevlogen
insecten te doden.
Aangezien met de aanwezigheid van insecten het gevaar voor virusbesmetting toe
neemt, kan het in groten getale voorkomen van insecten er toe leiden, dat het
materiaal in een lagere klasse wordt gewaardeerd of eventueel buiten de keuring
wordt geplaatst.
Bij zwarte bes is het van belang ook de nodige aandacht te besteden aan de rondknopmijt, die zoals reeds is vermeld het brandnetelblad-virus overbrengt. Om deze
reden is bepaald, dat bij struiken die als moederplant in aanmerking komen, geen
rondknop mag voorkomen. Voor keuring van leverbare struiken in de A-klasse
geldt voorts, dat zij vrij moeten zijn van rondknop; voor keuring in de B-klasse,
dat zij practisch vrij moeten zijn.
Omdat de overbrenging van sommige virusziekten ook via wonden, bv. met snoeigereedschap kan plaats hebben, dient men virusvrije gewassen steeds afzonderlijk
te snoeien. Soms verdient het zelfs aanbeveling het gebruikte snoeigereedschap
telkens te ontsmetten bv. in een oplossing van trinatriumfosfaat.
In het kader van de algemene bedrijfshygiëne is het voorts van belang de nodige
maatregelen ter bestrijding van onkruiden te nemen, hetgeen in het algemeen de
ontwikkeling van het kweekgoed in belangrijke mate ten goede komt en verschil
lende insecten, die mogelijk de virussmetstof kunnen overbrengen, van hun waardplanten en schuilhoeken berooft.
4. Belendingen
Op grond van hetgeen reeds is behandeld, zal het duidelijk zijn dat boomkwekerijpercelen niet mogen grenzen aan percelen met gewassen, die eventueel met een
virusziekte besmet kunnen zijn en hierdoor dus gevaar opleveren.
Een selectiebedrijf voor framboos bv. moet ten minste 100 m verwijderd zijn van
percelen met AA of A gekeurde framboos en ten minste 250 m van andere frambozenplanten, bramen en andere Rubus-soorten, in verband met de mogelijkheid
dat van deze gewassen het virus wordt overgebracht. Voor A- en B-materiaal gel
den wat de belending van de percelen betreft minder zware eisen ; zie hiervoor de
keuringsvoorschriften van de N.A.K.-B.
Voor zwarte bes zijn, in verband met het gevaar voor besmetting met het brand
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netelblad-virus, eveneens voorschriften vastgesteld. Wil men een gewas voor keu
ring in de A-klasse in aanmerking laten komen, dan moet dit tenminste 25 m ver
wijderd zijn van een zwarte bessengewas met rondknop en tenminste 10 m van een
gewas met brandnetelblad.
Vanzelfsprekend is het ook zeer gewenst alleen die bomen voor moederbomen te
bestemmen, die niet in de onmiddellijke nabijheid van viruszieke bomen of struiken
staan en daardoor niet aan een geregelde virusinfectie kunnen zijn blootgesteld. Ten
opzichte van moederbomen van kers raden wij zelfs aan deze niet te nemen in
boomgaarden, waarin de Eckelraderziekte voorkomt. Er is nl. over de overbren
ging van dit virus nog onvoldoende bekend ; de mogelijkheid is niet uitgesloten,
dat de bomen reeds geruime tijd besmet zijn alvorens zij verschijnselen vertonen.
In het kort kan een en ander als volgt worden samengevat:
Men dient zoveel mogelijk virusvrij uitgangsmateriaal te gebruiken, bij voorkeur af
komstig van goedgekeurde moederplanten en van gezonde, geregeld gezuiverde moerbedden, waarna men de veredelde gewassen onder voortdurende controle houdt en ze zo
nodig geregeld zuivert, terwijl men t.a.v. belending, insectenbestrijding, onkruidbestrijding en algemene bedrijf shygiëne die maatregelen neemt, waarvan verondersteld mag
worden, dat zij de kans op virusinfecties kleiner maken.

27

