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VOORWOORD
Hoewel de teelt van de boon in Noord-Holland als groentegewas geen
belangrijke rol speelt, speelt ze toch een belangrijke rol, omdat de teelt
van boonen voor zaaizaad zich in dit gebied heeft ontwikkeld.
Voor verschillende tuinbouwbedrijven is het daardoor een belangrijk
gewas geworden, waarvan de opbrengst een belangrijke rol speelt met be
trekking tot hun bestaansmogelijkheid.
Dit heeft ten gevolge gehad, dat door den Rijkstuinbouwconsulent
voor Noord-Holland, mede in verband met de voor dit gewas ingestelde
keuringen, aan dit gewas bijzondere aandacht is geschonken.
Hoewel het noodzakelijk is, dat in verband met de over het geheele
land zeer ongunstige gezondheidstoestand van het boonengewas, een meer
gespecialiseerd onderzoek op dit gebied wordt ingesteld, hetwelk inmiddels
is opgedragen aan Ir. J. A. Huyskes, zijn de door Ir. C. Rietsema ver
zamelde gegevens toch van zoodanige beteekenis, dat publicatie hiervan
van belang moet worden geacht.
Ongetwijfeld zal het kennis nemen van den inhoud ertoe bijdragen,
dat de kennis van hen, die zich op den verbouw en het selecteeren van de
verschillende boonensoorten toeleggen, wordt uitgebreid en zal de belang
stelling van de veredeling van dit gewas erdoor toenemen.
October 1939.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

DE BOONENTEELT
INLEIDING
De boon is een der belangrijkste groenten voor de teelt in den vollen
grond. Zoowel in het binnen- als in het buitenland wordt dit product als
groente gewaardeerd en niet alleen in verschen, maar ook in verduurzaamden
toestand gebruikt.
Voor den Nederlandschen Tuinbouw reikt de beteekenis echter nog
verder, omdat er bovendien een uitgebreide zaadteelt van bestaat; het
boonenzaad vindt zoowel in het binnen- als in het buitenland zijn bestem
ming.
Het verloop van den aanvoer van de verschillende boonsoorten, welke
als groente worden gegeten, was in de laatste jaren als volgt:
Totale aanvoer op de Nederlandsche veilingen in hoeveelheden
van 1000 kg

Jaar

StokSnijboonen Spekboonen princesseboonen

Dubbele
stamprincesseboonen

Enkele
stamprincesseboonen

Pronkboonen

1935

12 346

5 959

2 951

25 066

1 044

5 624

1936

9 762

5 610

1 833

24 622

940

6 988

1937

11 596

4 420

1 956

24 686

802

9 404

1938

8 635

3 835

1 610

17 452

8 145

De belangrijkste plaats wordt ingenomen door de dubbele stamprincesseboon, gevolgd door de snijboon, welke bij de teelt meer arbeid vraagt en
bovendien den teler voor moeilijker problemen stelt dan de eerstgenoemde.
De pronkboon kan, wat het gebruik als groente betreft, worden verge
leken met de snijboon, omdat de bereiding dezelfde is; de Nederlandsche
consument acht de kwaliteit echter minder dan van de snijboon.
De belangrijke aanvoer van dit product moet stellig worden verklaard
door het feit, dat de pronkboon zooveel beter bestand is tegen weers
invloeden dan de snijboon; niet zelden ziet men de pronkboon dan ook dienst
doen als beschutting voor andere gewassen.
In verband met den dikwijls lagen prijs van het groene product worden
de boonen in rijpen toestand geoogst.
Spekboonen worden speciaal geteeld voor verzending naar Duitschland,
omdat de Nederlandsche consument dit product niet naar waarde weet
te schatten.
Hoewel in enkele centra de boonenteelt een zeer belangrijke plaats
inneemt, wordt deze cultuur niettemin over het geheele land aangetroffen,
wat onder meer blijkt uit onderstaande cijfers, welke een beeld geven van
den aanvoer in 1937 in een 10-tal tuinbouwcentra.
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Aanvoer van alle boonen in 1937 in 1000 kg
Hoeveelheden
in tonnen

Centra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Venlo
De Venen
Rotterdam
Beverwijk
Barendrecht en Zwijndrecht
Breda
's-Gravenzande
Utrecht
IJsselmuiden
Purmerend

5 554
4 036
3 184
2 432
2 319
2 259
1 834
1 506
1 288
1 064

De uitvoer van snij- en princesseboonen is, volgens de cijfers van de
exportstatistiek, naar verhouding van den aanvoer op de veilingen niet van
groote beteekenis.

Totale productie
in tonnen

Jaar

1935
1936
1937
1938

'

52 990
49 756
52 864
39 677

Uitvoer
in tonnen
7 841
5 171
8 041
6 301

Aangezien het grootste deel van den uitvoer is bestemd voor Duitschland en dit land speciaal spekboonen vraagt, is, met uitzondering van dit
laatste product, de uitvoer van weinig beteekenis.
De hoeveelheid boonen, welke jaarlijks verduurzaamd wordt, is niet
onaanzienlijk. Zoo bedroeg deze volgens een opgave van den Nederlandschen
Bond van Pabrikanten van Verduurzaamde Levensmiddelen in blik en glas
in 23 der voornaamste fabrieken:

Jaar

1935
1936
1937

Dubbele princesseboonen
(excl. regeeringsgroenten)
10 455 723 liters
12 863 777 liters
11 644 424 liters

Dubbele princesseboonen
(regeeringsgroenten )

108 364 liters
266 995 liters

De totale hoeveelheid in de fabrieken verwerkte boonen is echter grooter,
doordat ook andere boonensoorten verduurzaamd worden. Zij bedroeg
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o.a. in 1937 15,2 millioen kg. De meeste boonen, welke voor verduurzaming
zijn bestemd, worden op de veilingen gekocht in tegenstelling met de erwten,
waarvan een belangrijk deel in den vorm van landbouwerwten op de land
bouwbedrijven worden geteeld.
De uitvoer van geconserveerde boonen is onbeduidend en varieert van
20 000 tot 30 000 kg per jaar.
Omtrent de productie van zaad zijn geen juiste gegevens bekend. Zij
moet echter wel belangrijk zijn, omdat Nederland geheel in eigen behoefte
voorziet en bovendien nog een uitvoer van boonenzaad heeft.
Hoewel onze zaadhandelaren verreweg de meeste zaden zelf telen of op
contract laten telen, bestaat van boonen een vrij belangrijke vrije teelt,
waarvan het product op de beurs wordt verhandeld. Volgens mededeeling
van den Bond van Zaadhandelaren en Zaadtelershandelaren is de opper
vlakte, beteeld met verschillende boonensoorten voor zaad, ± 550 ha.
Zoo belangrijk een cultuur is, zoovele en zoo groot zijn gewoonlijk de
desbetreffende problemen. Hiervoor zijn twee oorzaken:
In de eerste plaats gaat met de uitbreiding de selectie een grootere rol
spelen om aan de toenemende verscheidenheid van behoeften te voldoen.
De consumenten willen steeds betere producten en meer variatie en de
kweekers probeeren het gewas onder de meest uiteenloopende omstandig
heden te telen. Het moet vervroegd en verlaat kunnen worden en op alle
grondsoorten groeien.
In de tweede plaats nemen, met de uitbreiding, de ziekten toe. De cultuur
wordt dichter en de wisselbouw minder. Bovendien worden door de scherpere
selectie de variëteiten en rassen zuiverder en daardoor niet zelden gevoeliger
voor bepaalde ziekten of ongunstige omstandigheden.
Dit alles is aanleiding geweest tot het samenstellen van dit geschrift,
waardoor de schrijver een bijdrage hoopt te leveren tot verbetering van den
Nederlandschen tuinbouw.
KEUZE DER VARIËTEITEN EN SELECTIE
De in Nederland gekweekte boonen behooren tot de soorten Phaseolus
vulgaris L en Ph. coccineus L = multiflorus Lam. van de familie der
Vlinderbloemigen. Tot Ph. vuig. rekent men de gewone sla- en snijboonen
en tot de Ph. cocc, de als snijboon gebruikte pronker. Beide soorten vinden
waarschijnlijk hun oorsprong in Amerika. Van Ph. vuig. kent men geen
wilde vormen meer, doch wel wordt in Mexico aangetroffen de soort Lipusa
formosa, welke aan de pronkboon verwant is.
Van Ph. vuig. is het chromosomengetal haploid 22. Het zijn naar hun
aard zelfbestuivers. Het stuifmeel verlaat de helmhokjes reeds des avonds
voor het opengaan der bloemen. De bloemen worden echter door verschil
lende insecten bezocht, zoodat verbastering niet behoeft te zijn uitgesloten.
Volgens een onderzoek van Christofferson komt ze dan ook in geringe mate
voor wanneer verschillende variëteiten vlak naast elkaar worden verbouwd.
Een der variëteiten, welke het gemakkelijkst verbasteren, zou Chocolade
Bruine zijn.
Kunstmatige kruisingen kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd. Voor
de castratie kan men de methoden van TSJERMAK en EMEESON volgen.
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TSJERMAK vouwt ongeveer twee dagen voor het bloeien de bloesem voor

zichtig open, d.w.z. de vlag wordt teruggeslagen en dan de linkervleugel
krachtig naar onderen gedrukt, zoodat de stempel uit de kiel naar voren
komt en in dezen stand blijft staan. EMERSON opent de knop door het terug
buigen van vlag en vleugels. Hij drukt de kiel naar beneden, zoodat de
bundel van stamper met meeldraden naar buiten komt en snijdt de meel
draden af.
Bij pronkboonen overheerscht de kruisbestuiving.
Kruising tusschen pronkboonen en gewone boonen is mogelijk, wanneer
de laatste als moederplant optreden.
De voor de praktijk belangrijkste verschillen tusschen pronkboonen en
gewone boonen zijn de volgende:
pronkboonen zijn minder zoet, korter en krommer dan de snijboonen,
waarvoor ze in de plaats treden; bovendien is de huid ruwer; in verband
hiermede worden ze hoofdzakelijk voor het vat gebruikt;
de pronkboon heeft een verdikten wortel en kan onder gunstige om
standigheden den winter overblijven;
de pronkboon heet resistenter voor verschillende ziekten dan de Ph.
vulgaris-boonen; (intusschen is mij opgevallen, dat in de Venen de pronkers
sterk door ziekten zijn aangetast)
de trossen van pronkboonen hebben langere stengels en deze zijn rijker
aan bloemen; een groot deel der bloemen, die het laatst opengaan, vormt
echter geen vruchten.
Belangrijkste

eigenschappen en kenmerken der verschillende Phaseolus
vulgaris variëteiten

In Med. v. d. Landbouwhoogeschool te Wageningen, deel 34, verh. 3
„Beoordeeling van de variatie in vroegrijpheid en productie en daarmede
gepaard gaande selectie van de Vroege Wagenaarboon" merkt A. K. ZWEEDE
het volgende op. Teneinde het zaad, dat tenslotte in de cultuur wordt ge
bracht, eenige soepelheid te geven, wat plastischer te maken, verdient het
aanbeveling niet het beste ras, doch een mengsel van goed gebleken rassen
te gebruiken.
Dit standpunt wordt ook — en onder de huidige voorwaarden terecht —•
ingenomen door onze zaadhandelaren, daar zij van tevoren niet weten,
wie de gebruikers zullen zijn en onder welke omstandigheden het gewas
later zal opgroeien. Een soortgelijke uitspraak treffen we aan in ROEMERFUCHS-ISENBECK „Die Zuchting resistenter Rassen der Kulturpflanzen"
doch nu in verband met de vatbaarheid der verschillende selecties voor
ziekten. De schrijvers constateeren, dat van vele parasieten physiologische
rassen bestaan en dat verschillende plantenrassen meer of mindere vat
baarheid kunnen bezitten voor deze onderscheiden physiologische rassen
der parasieten.
De cultuur stelt echter zijn eischen anders. De groentekweeker verlangt
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een groote uniformiteit, zoowel wat betreft de kwaliteit van het product,
als de vroegheid en groeieigenschappen. Hij komt daardoor ook wel eens in
het gedrang, speciaal inzake de vatbaarheid voor ziekten, doch men moet
zich dit laatste niet al te overdreven voorstellen. De moeilijkheden zijn veel
grooter voor de zaadhandelaren-kweekers, die minder zorg aan de selectie
besteden. Waar de teelt op een hoog peil staat, wint steeds elke groentekweeker zijn eigen zaad en selecteert daarbij, vaak onbewust of met vage
begrippen, op vele eigenschappen en op gezondheid tegelijk. Zoo heb ik
nimmer zulke zuivere en tegelijk mozaïekvrije boonenrassen aangetroffen .
als in de Venen, waar men zich op deze cultuur heeft gespecialiseerd.
De teleurstellingen komen echter wanneer men zulke selecties elders gaat
probeeren, doch liggen gedeeltelijk op ander terrein. Ik heb dit geconstateerd,
zoowel bij boonen als bij erwten, augurken en kool. Een vroege selectie van
de Noordsterboon voldeed niet op zwaren grond, doordat daarvoor het
gewas te zwak was, vele planten kregen last van wortel en stengelrot (Fusa
rium?) en bacterieziekte. Een voor vuur immune selectie van augurken uit
Venlo groeide op een proefveld van Ir. v. D. HELM in de Venen te zwak.
Veensche erwten bleken op den zwaren grond in de Beemster niet te willen
groeien, enz.
Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat de taak der wetenschap
bovenal is het bestudeeren van de variëteitseigenschappen en de correlaties,
die er tusschen de verschillende eigenschappen bestaan om op deze wijze
aan de selecteurs leiding te geven.
a.

Vorm, der peulen

Naar den vorm der peulen kan men de in Nederland gebruikte variëteiten
als volgt onderscheiden:
snijboonen: platte peulen, worden gesneden gekookt;
spekboonen : dikke vleezige peulen, worden gesneden of gebroken gekookt,
de insnoering van de peulen om de zaden, waardoor de plaatsen waar deze
gelegen zijn, duidelijk zichtbaar worden, ontstaan pas tegen het rijp worden;
dubbele princesseboonen : worden heel of gebroken gekookt, ze zijn kleiner,
dunner en minder vleezig dan de vorige en de zaden zijn eerder en duidelijker
zichtbaar;
enkele princesseboonen : worden heel gekookt, ze zijn klein met een duide
lijke insnoering om de zaden.
Doordat onze zaad- en groentenhandel beide sterk op Duitschland zijn
gëorienteerd, treft men in de prijscouranten voor tuinzaden verschillende
termen aan, die uit het Duitsch zijn vertaald, b.v. Suikerboon (Zuckerbohn)
breekboon (Brechbohn) en spercieboon (Spargelfisole = Wachsbohn).
Speciaal de naam spercieboon wordt dus waarschijnlijk ten onzent
verkeerd gebruikt, want men bedoelt er gewoonlijk enkele en dubbele
princesseboonen mee en de eigenlijke Wachsbohnen (Nederl. wasboonen)
worden hier niet geteeld, behoudens een enkele keer voor zaad.
De Duitsche orienteering van onzen zaadhandel blijkt nog uit iets anders.
Het Duitsche woord „weiszgrundig" voor de kleur der zaden wordt vertaald
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met „witgrondig". Zou het niet beter zijn om te spreken van „met witten
ondergrond ?"
Wat betreft de erfelijkheid der hiergenoemde kenmerken, deelt BECKERDILLINGEN o.a. het volgende mede.

Eigenschappen der ouders

Gïoene kleur — geel . .
Blauwgroene kleur — gele
kleur
Gewelfde peul — vlak. .
Gladde peul — ingesnoerde
peul
Lange punt — stomp . .
Breede peul — smal . .

1ste generatie

groen dominant

2de generatie

3 groen, 1 geel

Auteur

MENDEL,
TSJEBMAK

blauwgroen dominant 3 blauwgroen, 1 geel
gewelfd dominant
splitsing

TSJEBMAK

gladde peul dominant 3 glad, 1 ingesnoerd
stomp dominant
ong. 3 stomp, 1 lang
tusschenvorm
gecompliceerde split
sing

id.
id.
id.

id.

In het algemeen neemt men aan, dat de enkele princessen teer zijn en
gevoelig voor ziekten. Wasboonen stellen hooge eischen aan de temperatuur
en zijn in ons klimaat niet thuis.
b.

Kleur der zaden

De kleur der zaden kan zijn: wit, geel, bruin, violet tot nabij zwart en
bont. In ons land zijn witte boonen het meest gewild, doch algemeen worden
variëteiten met gekleurde zaden (en bloemen) sterker geacht. Voor den
export als groente of zaad naar Duitschland komen gekleurde variëteiten
echter wel in aanmerking, o.a. Vroege Wagenaar en Bonte Hinrichsriesen.
Bij kruisingen treden soms gecompliceerde splitsingen op. Er is dikwijls
een correlatie tusschen de bloemkleur en de kleur van de zaadhuid in dien
zin, dat variëteiten met gekleurde bloemen ook vaak gekleurde zaden hebben.
c.

Hoogte, waartoe de planten uitgroeien

De hoogte, waartoe de planten uitgroeien, varieert van den stam- of
struikvorm tot zeer hooge klimvormen. Daartusschen kent men variëteiten,
die het vermogen bezitten om te klimmen, doch tot een meer beperkte
hoogte. Het winden van de klimvormen begint, nadat het 4 tot 7e inter
nodium is gevormd, van links onder tot rechts boven.
Sommige stamboonen, o.a. „Perfect zonder draad" „Roem van Hol
land" en „Dubbele stamprinces" vormen onder bepaalde omstandigheden
ranken, die echter niet ver doorgroeien en ook niet om een stok heen slingeren.
Speciaal warmte in den groeitijd bevordert het, men ziet het b.v. heel duide
lijk bij vergelijking van vroeg en laat gezaaide boonen; de eerste doen het
niet en de laatste wel.
Als stamboonen heeft men het liefst variëteiten met korte peulen. Lange
peulen komen spoedig op den grond te hangen en gaan dan rotten.
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Erfelijkheid der kenmerken
Eigenschappen der ouders

2de generatie

1ste generatie

Auteur

3 hoog, 1 laag

MENDEL,
TSJERMAK

halfhoog dominant

2

TSJERMAK

tusschenvorm

gecompliceerde split EMERSON,
TSJERMAK
sing, waarschijnlijk
9:3:3:1

Hoog — laag

hoog dominant

Halfhoog — laag ....
Klimvorm — struikvorm

„ ,1

„

De zwakgroeiende vormen zijn gevoeliger voor schadelijke bodem
invloeden dan de krachtiger groeiende selecties derzelfde variëteiten. Ze
stellen daardoor de hoogste eischen aan de structuur van den grond.
d.

Aantal peulen aan de bloeiwijze

De bloemen staan onder in de plant alleen of bij tweeën in de oksels
der bladstelen. In de hoogere deelen zijn ze tot grootere trossen vereenigd.
Het aantal bloemen der tros loopt ook uiteen naar de variëteit. De trosprincessen kunnen zeer rijke trossen voortbrengen, waaraan de peulen snel
na elkaar rijp worden. Bij variëteiten met groote peulen groeien gewoonlijk
eerst de onderste uit en blijven de andere achter.
e.

Draadloosheid

Van een groot aantal variëteiten zijn draadlooze rassen in den handel,
doch herhaaldelijk wordt de klacht geuit, dat zulke boonen toch afgehaald
moeten worden. Door J. H. L. JOOSTEN werd een onderzoek ingesteld naar
de variabiliteit, de erfelijkheid en het wezen van deze eigenschap en hij komt
op grond daarvan tot de volgende conclusies (Med. v. d. Landb. Hoogeschool te Wageningen deel 31, verhandeling 3 „Een onderzoek naar het
kenmerk der draadloosheid bij verschillende boonenrassen")
1. Het verschijnsel van zwakken of sterken draad bij de peulen van
Phaseolus vulgaris (L) is sterk variabel en is waarschijnlijk te beinvloeden
door uitwendige omstandigheden.
2. Op één en dezelfde plant van sommige rassen kunnen peulen voor
komen met zwakken en sterken draad.
3. De verschillende rassen hebben voor de draadsterkte een bepaalde
variatiebreedte.
4. Rassen, die absoluut vrij zijn van draad, werden niet aangetroffen.
Zeer waarschijnlijk komen ze ook niet voor.
5. De rassen, die tot nu toe als draadloos verkocht werden, zijn niet eens
constant voor een bepaald gemiddelde.
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6. Kruisingsproeven met die rassen kunnen geen betrouwbare gegevens
opleveren omtrent het vererven van het kenmerk der draadloosheid.
7. Een bepaalde manier van reageeren op de uitwendige omstandig
heden wordt door bepaalde factorencombinaties beheerscht. Welke die
zijn, is voorloopig nog onbekend.
8. Zeer waarschijnlijk staat een zekere sterkte der draden in verband
met den anatomischen bouw der scheede van de vaatbundelgroepen aan
rug- en buiknaad.
9. Duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn 2 typen van anatomischen
bouw. Type S en type Hs. Bij de variatie der draadsterkte valt verband
met den anatomischen bouw op te merken. De heterozygoten vertoonen een
variatie van geen tot zeer sterken draad. (Omtrent de beteekenis dezer
typen zij verwezen naar de bovengenoemde verhandeling).
10. De rassen, die constant bleken voor een bepaald type van anato
mischen bouw, waren dit nog niet in hun draadsterkten.
Proef ter vergelijking van verschillende nummers, van de variëteit Breede
stamsnijboon

N°.

I.
VI.
VIII.
III.
VII.

Met
draad . . .
„
. . .
„
„
. . .
Zonder
„
...
„
„
. . .

Aanvang
van den
oogst

16 Juli
16 „
16 „
20 „
20 „

Opbrengst in kg
31 Juli 15 Aug. 31 Aug.
30
22
24
8
6

74
61
62
41
37

96
82
87
58
56

Einde
van den
oogst

24 Augustus
24
24
24
24

De draadloosheid is niet van een op zichzelf staande eigenschap. J.
BECKER-DILLINGEN (Handbuch des Gemüsebaues) merkt hierover het

volgende op.
De draadlooze, goedgeselecteerde soorten zijn in vele gevallen iets ge
voeliger. De opbrengst is veel geringer, de peulen zijn kleiner en vaak krom.
Er zij hieraan nog toegevoegd, dat de draadlooze rassen tevens belangrijk
later zijn, hetgeen door een voorbeeld moge worden gedemonstreerd.
De selecteurs in Noordholland herkennen de draadlooze boonen aan
hun stomppuntigheid of het omkrullen van de punt. Boonen met draad
hebben een scherpe en rechte punt.
De opbrengstcijfers voor de verschillende data geven de hoeveelheden
aan, die voor elk der nummers op die data waren geplukt. In de laatste
kolom stellen deze cijfers dus tevens de totale opbrengsten voor, welke ook
duidelijk het geringere productievermogen der boonen zonder draad laten
zien. Met andere variëteiten hebben we geen proeven genomen, doch de
ervaringen uit de praktijk wijzen in dezelfde richting.
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Vroegheid

Voor vele gevallen wen sc hen de tuinbouwers te beschikken over vroege
variëteiten en passen ze in deze richting selectie toe.
Er bestaat een nauw verband tusschen de vroegheid en enkele andere
eigenschappen. Op één dier correlaties werd reeds de aandacht gevestigd,
n.l. op het feit, dat variëteiten met draad vroeger zijn dan overeenkomstige
zonder draad. Verder mag men aannemen, dat variëteiten met kleine peulen
eerder klaar zijn dan die met groote en in de derde plaats, dat variëteiten met
een beperkten groei vroeger zijn dan langer doorgroeiende.
In het bijzonder zij op het laatste punt de nadruk gelegd, de ervaring
leert n.l. dat de groei van het gewas tevens in ander opzicht invloed heeft
op het verloop van de productie.
In 1937 nam schrijver dezes een eenvoudige vergelijkende proef met een
10-tal rassen van de variëteit Noordster, waarvoor het zaad van ver
schillende kweekers en handelaren werd betrokken. Uit bijgaande grafiek
No. 1 blijkt duidelijk, dat bij de vroegste en tegelijk zwakstgroeiende nummers
de oogst een gelijkmatiger verloop heeft, hetgeen in verband met de prijs
daling tegen het einde van den oogsttijd van groote financieele waarde
bleek te zijn. Een soortgelijke vergelijking werd in 1936 gemaakt tusschen
verschillende stoksnijboonen voor de kascultuur. Bij de Veensche begon de
bloei even vroeg als bij Avant garde en Eersteling, doch terwijl eerst
genoemde de groeivoortzette, staakten de andere hun ontwikkeling en
leverden vroeger oogst bare vruchten en een gelijkmatiger verloop van de
opbrengst. Grafiek II.
In de praktijk merkt men ongeveer hetzelfde op. In de Venen, waar
sterk op vroegheid wordt geselecteerd, ondervindt men dat tegelijk de groei
stugger wordt.
g.

Vatbaarheid voor ziekten

De boonencultuur heeft ernstig te lijden van eenige belangrijke ziekten
en vijanden o.a. mozaïek, bacterieziekte, vlekkenziekte (Colletotrichum
Lindemuthianum), roest, spint e.a., ten aanzien waarvan verschillen in
vatbaarheid zijn gebleken. Bij de selectie en het verrichten van kruisingen
dient hiermede rekening te worden gehouden.
In het algemeen hebben stokboonen meer last van mozaïek dan stamboonen. Of hier echter sprake is van een wezenlijk verschil in vatbaarheid,
valt, te betwijfelen. Waarschijnlijker is, dat men de meerdere aantasting
moet toeschrijven aan het feit, dat ze langer doorgroeien dan stamboonen
en daardoor meer blootstaan aan infectie door bladluizen. Het is bekend
dat deze het liefst leven op groeiende organen en dat infecties met mozaïek
zich daarin ook sneller verbreiden.
Intusschen kan dit belangrijk zijn voor de selectie, want er zijn ver
scheidenheden van stokboonen die hun groei eerder staken dan andere,
b.v. de Eersteling of Avantgarde (snijboon).
Werkelijke verschillen in vatbaarheid voor mozaïek bestaan er echter
ook. De stamslaboon Vroege Wagenaar en de daaruit geselecteerde Vroege
gele zonder draad, benevens de pronkboonen, worden in dit opzicht sterk
geacht en de zoogenaamde enkele princesseboontjes zwak.
In het algemeen neemt men verder aan, dat gekleurde boonen sterker
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Vergelijking van verschillende rassen der variëteit Noordster in 1937 bij
den heer Visser te Beemster
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Grafiek I

zijn dan witte. Men bedoelt hiermede dan variëteiten, waarvan de zaden
gekleurd zijn, waarmede dan vaak gepaard gaat een kleuring van de bloemen.
De bacterieziekte is in sommige jaren nog erger dan de mozaïekziekte
en ook hiervoor bestaan verschillen in vatbaarheid. Wij wagen het echter
niet om bepaalde voorbeelden te noemen, die als richtlijn zouden kunnen
dienen bij de selectie, omdat de inzichten in dit opzicht nog onvoldoende
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Vergelijking van verschillende stoksnijboonen variëteiten bij kasteelt in 1936
bij den heer Ramkema in De Rijf
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Grafiek II

gepreciseerd zijn. Slechts merken we op, dat deze ziekte zich in de Hinrichsriesen boonen minder snel verbreidt dan b.v. in de enkele stamboonen.
Overigens moet het vrij gemakkelijk zijn om in deze proeven te doen,
daar kunstmatige infectie op eenvoudige wijze kan geschieden door de
bladeren of stengels met de hand in te wrijven met sap van zieke exemplaren.
De vlekkenziekte wordt veroorzaakt door de zwam Colletotrichum
Lindemuthianum. In het algemeen is de beteekenis hiervan geringer dan die
van de beide voorgaande ziekten en bovendien kan men door goed sorteeren
der zaden en zaadontsmetting veel aantasting tegengaan.
Men onderscheidt een groot aantal physiologische rassen van deze zwam
en onder de verschillende boonenrassen is een groot verschil in vatbaarheid
voor de onderscheiden rassen van Colletotrichum.
Door roest worden weer het meest aangetast de stokboonen. Evenals
waarschijnlijk voor mozaïek is dit niet een gevolg van meerdere vatbaarheid,
doch moet men het toeschrijven aan grootere infectie kansen,doordat de
stokken vaak onvoldoende worden ontsmet. Deze zijn n.l. de belangrijkste
oorzaak van overgang der ziekte. Besmettting zou ook kunnen ontstaan
door op den grond overblijvende wintersporen, doch het toepassen van wissel
bouw is zeer algemeen. Een andere oorzaak, waardoor men bij stamboonen
minder last heeft van roest, kan zijn dat ze hun groei eerder beëindigen.
Tenslotte hebben we het spint genoemd en ook hiervan hebben stok
boonen de meeste last en evenals voor roest werd opgemerkt, doordat de
stokken onvoldoende worden ontsmet. Verder is het niet onwaarschijnlijk,

18
dat in deze het kleine klimaatsverschil, dat er is tusschen de lucht en tusschen
het loof, op 25 cm hoogte bij de stamboonen en op plm. 2 m hoogte bij stokboonen, mede beslissend is. Spint houdt van droogte en tusschen de bladeren
van stamboontjes heerscht een grootere vochtigheid dan tusschen die van
stokboonen.
Na het voorgaande behoeft het niet te verwonderen, dat de teelt van
stokboonen meer en meer op den achtergrond geraakt; ze staan aan veel
meer kwalen bloot dan stamboonen.
Toch kan men het er niet zonder stellen, speciaal voor de snijboonen
cultuur, omdat de stamsnijboonen te korte en kromme peulen hebben en
zich minder gemakkelijk laten snijden. Dit verklaart tevens de groote
belangstelling, die men allerwege heeft voor de sterke pronkboonen, waar
van echter helaas weer de kwaliteit te wenschen over laat.
h.

Keuze der variëteiten

Het aantal variëteiten, dat in Nederland wordt gekweekt, is beperkt.
Slaboontjes worden in hoofdzaak gekweekt als stamboontjes. De belang
rijkste variëteit is de dubbele stamslaboon zonder draad. De overeenkomstige
variëteit met draad, die sterker is en ook iets vroeger, wordt minder ge
waardeerd, omdat de fabrieken uitsluitend boonen zonder draad vragen.
De Vroege Wagenaar en de daaruit verkregen selecties, kenmerken zich
door vroegheid en weerstandsvermogen voor verschillende ziekten. Voor
de binnenlandsche markt en fabrieken worden ze echter niet geschikt geacht
wegens de bruine kleur der zaden. Ze worden daardoor in hoofdzaak ge
kweekt in de omgeving van Venlo, waar men sterk op de Duitsche markt
is georienteerd. Overigens is de kwaliteit wel goed, mits vroeg geplukt.
Eveneens zijn uitsluitend voor de Duitsche markt geschikt de Hinrichsriesen en Vroege lange bruine, beide variëteiten met gekleurde zaden.
De enkele princesseboonen, waarvan een tamelijk groot aantal variëteiten
bestaat, komen in aanmerking als kwaliteitsproduct. Men teelt hiervan in
hoofdzaak de klimmende vormen. Ze stellen hooge eischen aan den grond.
De snij boonen worden in tegenstelling met slaboonen voornamelijk
gekweekt als klimmers, omdat deze een betere kwaliteit leveren. Er is
eigenlijk maar één variëteit die op den voorgrond treedt, n.l. de „Vroege
Veensche" en de daaruit verkregen selecties „ Verbeterde Vroege Veensche"
en „Bas Verschoor". De peul van de Vroege Veensche is tamelijk kort, recht
en plat, die van het ras Verschoor is breeder en langer. Vroeger werd ook
algemeen geteeld de variëteit „Slagzwaard", met grove, iets gebogen peulen;
de Veensche boonen zijn echter meer in trek.
Voor de vroegste pluk en platglascultuur komen in aanmerking de
„Noordster boonen" (met draad). Wegens de geringe afmetingen der peulen
dalen de prijzen echter gewoonlijk snel, zoodra de stoksnijboonen aan de
markt komen en bij de Veensche methode, waar de planten in den aanvang
door glas beschermd worden, kan dat inderdaad reeds zeer vroeg zijn.
Een enkele keer verbouwt men ook de zoogenaamde „Breede stam
snijboonen", doch doordat die zooveel later nog zijn dan de Noordster, moet
hiervan de cultuur ontraden worden.
Tenslotte zij nog vermeld, dat men in de omgeving van Venlo de teelt
van Bijnlandsche spekboonen heeft. Het is een voortreffelijke variëteit,
die echter op de Nederlandsche markt niet gewild is.
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BODEM EN BEMESTING
Boonen worden met succes op alle grondsoorten geteeld, b.v. in de
Beemster op zwaren klei, in de Veenen op veen en bij Venlo en in de omgeving
van Beverwijk op lichten zandgrond. Toch is de gesteldheid van den bodem
geenszins onverschillig, de boon eischt n.l. een goede waterhuishouding.
Een teveel aan water veroorzaakt slechte kieming (verslijmen van de zaad
lobben), rotting aan de wortels en een slechte ontwikkeling van de wortel
knolletjes, waarin de bacterie Bacillus radicicola de stikstofvoeding voorziet.
Omgekeerd zijn ze echter ook gevoelig voor te weinig water.
Stijve gronden zijn niet geschikt, omdat daar de wortels niet in kunnen
doordringen. Op klei- en zavelgronden wordt daarom de oppervlakte
herhaaldelijk geschraapt of geschoffeld, voordat men gaat zaaien of planten.
Vooral de teere „Enkele princessen" zijn in dezen gevoelig. Het vereischt
dus eenigen zorg om voor een bepaalden grondsoort de geschikte variëteiten
te vinden.
De wortelontwikkeling is zoodanig, dat een penwortel wordt gemaakt
en nabij de oppervlakte van den grond een aantal zij- en bijwortels. Dit
is een beletsel voor het schrapen of schoffelen, want men loopt groote kans
hierbij de wortels te beschadigen, terwijl bovendien het uitdrogen van de
grondlaag, waarin de wortels zich bevinden, er door wordt bevorderd.
Aldus is in Noordholland de zegswijze ontstaan: Boonen schraap je dood
en erwten schraap je groot. Men moet dus ook alles doen om structuurbederf van den grond tegen te gaan, opdat deze bewerkingen tot een mini
mum beperkt blijven, vooral op kleigrond, waarop het structuurbederf
gewoonlijk het ergst is. Bij het uitdenken van combinatieteelten moet hier
terdege rekening mee worden gehouden.
De voedselbehoefte is niet groot, vooral niet voor stamboontjes. Volgens
Ir. J. M. OTTEN, Besmettingsleer, zou een gewas stamslaboonen per ha
(7000 kg strooen 8000 kg boonen) gebruiken: 60 kg stikstof, 15 kg fosforzuur,
55 kg kali en 81 kg kalk. Stikstofbemesting wordt in het algemeen niet noodig
geacht, wegens de rijke loofontwikkeling, die er het gevolg van is, zelfs
nadeelig. De kali schijnt echter moeilijk te worden opgenomen, althans
boonen laten de verschijnselen van kaligebrek heel spoedig en duidelijk
zien, reeds in de kiembladeren, enkele weken na het boven komen. Chloorhoudende kalimest wordt ontraden. De pH moet volgens dr. I. RIETSEMA
5, 8—6,7 zijn.
Op grondsoorten met een voortreffelijke waterhuishouding is kunstmest
te gebruiken; op andere, waar in deze kwade kansen bestaan, wordt stal
mest aanbevolen.
VRUCHTWISSELING EN VRUCHTOPVOLGING
Behalve met gladiolen en andere vlinderbloemigen kunnen boonen
naar het schijnt met elk ander gewas in vruchtwisseling worden verbouwd.
Boonen na boonen te telen is natuurlijk ook niet raadzaam.
Vruchtwisseling wordt in hoofdzaak toegepast met het oog op planten
ziekten. De keuze van een geschikt voorgewas kan echter ook van belang
zijn in verband met de gesteldheid van den grond en daar boonen hier zeer
gevoelig voor zijn is het raadzaam om ze te laten volgen op gewassen, die

20
den grond in lossen toestand achter laten, bijv. kroten, winterwortelen en
andijvie.
Doordat men pas laat in het voorjaar zaait of poot, (de zaaitijd loopt
van begin Mei tot in Juni toe), kan men ze als nagewas van een ander ver
bouwen, bijv. spinazie, kropsla, bloemkool en vroege aardappelen. Kort
na spinazie doet zich soms het bezwaar voor, dat een vrij belangrijk percen
tage der zaden niet boven komt, maar in den grond verrot. Het schijnt wel
dat de zaden of kiemplanten worden aangetast door een of meer schimmels
welke saprophytisch leven op de wortelresten van het voorgewas.
Of men zich in dit opzicht ook voor andere voorgewassen in acht moet
nemen, is mij niet bekend. Het lijkt niet onwaarschijnlijk en o.a. heeft men
in dit verband de vroege aardappelen wel genoemd. Hoe grooter intusschen
het tijdsverloop is tusschen het oogsten van het voorgewas en het zaaien
van de boonen, des te geringer is de schade. Wellicht ook zou men de schade
kunnen beperken door de boonen te planten in plaats van ze te zaaien.
BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN
Voor stamboontjes wordt ter bestrijding van ziekten en beschadigingen
door de praktische bouwers niet veel meer gedaan, dan dat men zorgt voor
gezond zaaizaad, zaadontsmetting, een prima windschut van tuinboonen
of erwten, een ruimen stand en vruchtwisseling. Besproeiingen of bespui
tingen van het veldgewas worden niet toegepast. Voor stokboonen geldt
vrijwel hetzelfde, alleen men maakt een hooger windschut van rietmatten
of een rij pronkboonen in de plaats van tuinboonen of erwten en voorts
wordt het noodzakelijk geacht om de stokken te ontsmetten. In het volgende
zullen deze middelen in het kort besproken worden, waarna nog eenige
beschouwingen worden gegeven over de twee belangrijkste ziekten, het
mozaïek en de bacterieziekte, die zoo dikwijls oorzaak zijn van totale mis
lukking van het gewas.
a.

De teelt van gezond zaaizaad en zaadontsmetting

Het zaad kan besmet zijn door Macrosporium (roodneusjes), vlekkenziekte of gaatjesroest (Gloeosporium = Colletotrichum Lindemuthianum)
bacteriën en mozaïek.
Met het oog op de laatste dier besmettingsmogelijkheden past men bij
de zaad winning selectie toe.
Het is bekend, dat stamselectie slechts door enkele kweekers wordt toe
gepast; men bepaalt zich voor den handel meestal tot het verwijderen van
zieke planten en doet dit nog slechts in beperkte mate, omdat streng door
gevoerde selecties nog zoo dikwijls teleurstellingen opleveren. Bij de afzon
derlijke bespreking van het mozaïek en de bacterieziekten komen we hierop
terug. De selectie heeft n.l. vooral hierop betrekking en pas in de tweede
plaats op de vlekkenziekte, die minder gevaarlijk is. Macrosporium komt
niet op de planten voor, alleen op het zaad en schijnt het gevolg te zijn van
slechte bewaring.
Van planten, die door deze drie ziekten zijn aangetast, komt zaad voort,
dat gewoonlijk gedeeltelijk besmet is en de aangetaste zaden kunnen ook
nog —• zij het soms zwakke — kiemplanten opleveren, die dan echter een
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gevaarlijke bron van besmetting vormen voor de omringende gezonde
planten. Het is daarom zoowel voor de zaadteelt als voor de teelt van groene
boonen van groot belang om spoedig na het boven komen der kiemplanten
al de exemplaren, die afwijkingen vertoonen, te verwijderen. Men doe het,
ongeacht, de ziekte die er op voorkomt.
Tot de selectie behoort ook het uitzoeken der zaden, hetgeen voor den
handel met groote zorg plaats heeft. Een aantasting met mozaïek is wel
iswaar aan de zaden niet te herkennen, doch de sterke infecties door de
andere ziekten wel.
Macrosporium is te herkennen aan roode vlekjes, in den regel om de
mycropyle tusschen de navel en de plek waar de wortel zich bevindt.
Gloeosporium veroorzaakt bruine vlekken en de bacterieziekten bruine of
doffe plekken. De practicus verwijdert alle afwijkende zaden.
Niet al de besmettingen zijn even duidelijk zichtbaar, de zwakste ge
woonlijk bet minst en daartegen kan dan nog de zaadontsmetting van nut
zijn. Het resultaat is niet volkomen afdoende, het hangt af van de diepte
waartoe de besmetting is doorgedrongen, doch wanneer men het toepast
naast de selectie en het uitzoeken, is het stellig een middel van waarde.
Men gebruike droge ontsmettingsmiddelen. Een natte behandeling verdragen
boonen slecht.
b.

Een windschut

Een windschut wordt voor boonen gemaakt, omdat ze zoo bijzonder
gemakkelijk mechanische beschadigingen oploopen. Het wil ons echter
voorkomen, dat men daaraan een grootere beteekenis moet toekennen,
dan men tot heden heeft gedaan. Zooals nader zal blijken heeft besmetting
met de bacterie Phytomonas medicaginis n.l. gemakkelijk aan beschadigde
planten plaats en daar hierdoor een geheele oogst kan worden bedreigd,
moet mechanische beschadiging zooveel mogelijk worden voorkomen.
Intusschen is het zeer de vraag of tuinboonen wel het meest geschikt
zijn om als windschut te dienen, daar ze sterk door zwarte bladluizen worden
bezocht, welke kunnen overgaan op de Phaseolus-boonen. Voor laatst
genoemde zijn ze vooral gevaarlijk, omdat ze het virus van mozaïek kunnen
overbrengen van de eene plant naar de andere. In de Streek is het gebruik
om voor de zaadteelt stokboonen te beschermen door een hoog rietschut
aan de Noord-, Oost- en Westzijde en door een laag schut aan de Zuidzijde.
Het is frappant welke voordeelen dit biedt boven het onbeschut laten
der velden.
e.

Ruime stand

Wanneer boonen te dicht staan, en er tusschen een vochtige atmospheer
heerscht, kunnen ze worden aangetast door de Sclerotiniaziekte, die soms
vrij snel om zich heen kan grijpen. Een eenigszins ruime stand, die maakt
dat regenwater en dauw gemakkelijk opdrogen, is daarom gewenscht. De
rijping der boonen wordt er tevens door bevorderd. Anderzijds heeft
echter een iets gesloten veld het voordeel, dat de eene plant de andere
beschermt tegen windbeschadigingen. Men moet dus een middenweg zien
te zoeken.
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d.

Vruchtwisseling

Vruchtwisseling dient om besmetting met in den grond overblijvende
parasieten te beperken, o.a. Sclerotinia, roest en Fusarium. Laatstgenoemde
schimmel veroorzaakt de bruine voetziekte, die dikwijls gepaard gaat met de
zoozeer gevreesde bacterieziekte. Het voorkomen daarvan is dus van veel
beteekenis, temeer omdat de bacterieziekte, bovengronds van de eene plant
op de andere overgaat. Op gronden met een slechte structuur kan men in
het algemeen de meeste aantastingen door Fusarium verwachten.
Omtrent de gewassen, die al of niet in afwisseling met boonen mogen
worden verbouwd, zijn nog niet veel gegevens bekend. In West-Friesland
beschouwt men gladiolen als een gevaarlijk voorgewas. Verder zijn erwten
bepaald ongeschikt, wegens het daarop voorkomen van een Fusarium en
bladrandkevers.
e.

Het ontsmetten der boonenstokken

Het ontsmetten der boonenstokken wordt helaas nog al te veel nage
laten. Het is noodzakelijk tegen spint en roest. Aanbevolen worden op
lossingen van kopervitriool 5 %, waarin gedurende 1% uur wordt onder
gedompeld, formaline 5 % van het handelsproduct of carbolineum 15 %.
Het laatste mag alleen in het najaar worden aangewend. Ook verdient het
ontsmetten van rietmatten aanbeveling. Het onderdompelen daarvan kan
echter bezwaren opleveren; men moet ze dan tegen een muur opzetten en
natgieten en aldus eenige weken laten staan.
f.

Goed kiembed

Tenslotte zij nog gewezen op het groote belang, dat men heeft bij het
maken van een goed kiembed. Wanneer de zaden zijn aangetast door Macrosporium, Gloeosporium of bacteriën en ze hebben een slecht kiembed, dan
gaan daar veel meer kiemplanten aan te gronde dan op een goed verzorgd bed.
DE MOZAÏEKZIEKTE
Het mozaïek van boonen is, evenals de mozaïekachtige verschijnselen
van andere gewassen, een virusziekte. De besmetting van plant tot plant
wordt overgebracht door bladluizen en verder gaat de ziekte met het zaad
over op de volgende generatie. De volgende bladluizen zouden op boonen
kunnen voorkomen. Macrosiphum gei, Myzus persicae en Aphis rumicis
(= A. papaveris = zwarte luis).
In Verslagen en Mededeelingen No. 11 1935 van den Plantenziekten kundigen dienst worden vier typen van mozaïek onderscheiden:
a. Geleidelijk in elkaar overgaande kleine licht- en donkergroene
vlekjes (het gewone mozaïektype).
b. Dofgroene groote 'plekken,
afgewisseld met donkerglanzend groene,
eenigszins holstaande bladgedeelten (dun, slap weefsel; smalbladigheid en
afronding der onderste hoeken R.)
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c. Sterk gebobbeld blad, bladpunt omlaag gericht, soms ook beide
helften van het blad langs hoofdnerf eenigszins omlaag gebogen; bruine
dorre plekken komen in deze harde broze bladeren vaak voor.
d. Donker bruine vlekjes op de bladeren en bruine strepen langs de
nerven en stengels; beide vallen gemakkelijk af, planten sterven spoedig
af (stippelstreeptype).
e.

Bladeren geel geaderd (Marmermozaïek).

Het is niet bekend of elk tijpe van verschijnsel door één bepaald virus
wordt veroorzaakt of dat enkele groepen van verschijnselen aan den invloed
van hetzelfde virus moeten worden toegeschreven en de verschillen in
verschijnselen een gevolg zijn van omstandigheden of verband houden met
de verschillende rassen der boonen.
Een verschijnsel, dat vaak met de virusziekten der boonen gepaard gaat,
is het afvallen der bloesems.
Klaarblijkelijk was het probleem der mozaïekziekten nog moeilijk te
ontwarren, doch eenige verheldering heeft gebracht het onderzoek van Mej.
I. J. LE Co.S QUIN O DE BUSSY. „De bacterieziekte van de boon." 1936, waaruit
m.i. duidelijk blijkt, dat de onder c. en d. vermelde verschijnselen behooren
tot de bacterieziekte. Verder zij opgemerkt, dat het onder b, genoemde type
het belangrijkste is.
De symptomen van type b zijn variabel en worden beinvloed door de
omstandigheden, doch hoe de variatie precies verloopt en door welke om
standigheden ze wordt veroorzaakt, is niet precies bekend.
Ook is het niet volledig bekend, welke verwantschap er bestaat tusschen
het virus van de boonen en die van andere gewassen. Volgens ZaumeYER en
WADE kunnen de vira, welke mozaïek veroorzaken op zoete klaver (Melilotus
alba), gele zoete klaver (M. officinalis) witte klaver (Trifolium repens),
alfalfa (Medicago sativum) en Lathyrus odoratus, alle worden overgebracht
op de boon (Phaseolus vulgaris), dat van roode klaver (Trifolium pratense)
echter niet. Verder is Phaseolus vulgaris vatbaar voor een virus, dat op tabak
„ringspot" veroorzaakt.
De voor de praktijk belangrijkste vraag is, op welke wijze men virus
vrij zaad kan kweeken. In het antwoord daarop ligt dat tevens besloten op
de vraag, hoe men een goed gewas voor den groenen plak kan verkrijgen. Men
kan hierbij voorop stellen, dat feitelijk het mozaïek-vraagstuk, behoudens
de keuze van onvatbare variëteiten, een luizen-vraagstuk is.
Men mag verder gevoeglijk aannemen, dat voor boonen in principe de
zelfde regels gelden als voor aardappelen, doch de toepassing is minder
gemakkelijk.
Bij de aardappelenteelt past men stamselectie toe en isoleering van de
verkregen stammen, waaruit men bovendien met groote zorg al de later
geïnfecteerde planten verwijdert. Verder is een belangrijk middel het vroeg
rooien der gezond gebleven planten.
Bij mijn weten zijn stamselectie en isoleering nog niet volledig uitgepro
beerd. Dat er met selectie evenwel veel kan worden bereikt, bewijzen de
resultaten van de eenvoudiger methode om alleen zieke planten uit het veld
te verwijderen. Deze wordt in Noordholland toegepast voor de keuringen.
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Om tot een rationeele uitvoering te komen, zal het echter noodig zijn om
beter te weten, in hoeverre de mozaïekachtige verschijnselen, welke op
andere gewassen, als tuinboonen, voorkomen, op Phaseolus boonen kunnen
overgaan. Bovendien zal men de verschijnselen in hun minst duidelijke
vormen aan jonge planten moeten leeren kennen, en zal men nauwkeurig
op de hoogte moeten zijn van de leefwijze der luizen, om zooveel mogelijk
luisvrije partijen te kunnen kweeken.
Het vroeg rooien, zooals men dat bij aardappelen toepast, is natuurlijk
bij boonen uitgesloten, omdat een zaadgewas op het veld volledig moet
kunnen uitrijpen. Er zijn echter wel andere analoge middelen. In de eerste
plaats kan men voor het verkrijgen van elitezaad onder glas zaaien of buiten
zoo vroeg mogelijk. Men verschuift daarmede den oogst naar een tijd van het
jaar, waarin minder bladluizen optreden en men kan ze onder glas beter
bestrijden door verdamping van nicotine of calciumcyanide. In de tweede
plaats kan men gebruikmaken van de eerstgevormde peulen, die waar
schijnlijk gezondere zaden opleveren dan de latere, omdat later in het seizoen
meer mozaïek optreedt dan in het begin. Dit is een algemeene ervaring;
heel dikwijls komt van een later zaaisel niets terecht, doordat de planten
in hun jeugd reeds worden besmet; latere besmetting is ook veel minder
funest, doordat het mozaïek zich in volwassen planten minder sterk ver
breidt.
In dit verband vermelden we hier nog eene merkwaardige ondervinding,
welke in 1938 werd opgedaan, en welke tevens van belang kan zijn bij de
studie van symptomatiek, met name van de variabiliteit der symptomen.
Er werden voor de N.A.K, de volgende bedden in duplo aangelegd.
1 gezaaid op 20 Mei
2 gezaaid op 30 Mei
3 gezaaid op

9 Juni

Vervolgens werd op 28 Juni nog 1 regel gezaaid in elk pad tusschen twee
bedden.
Over de aantasting door mozaïek, van het algemeen als zoodanig herkende
type b, vermeldt de proefnemer Ir. G. T. GBOOTERS het volgende:
Percentage zieke planten van de 3 series in duplo
Zaaitijden
Datum van waarnoming
20 Mei
8 Juli
13 „
19 „
3 Augustus

1,5
2,5
6,0
12,5

2,5
4,0
5,6
11,1

30 Mei

9 Juni

0,4
0,4
1,7
1,9
3,1
4,6
zeer ziek

0,2
0,0
0,8
1,3
3,7
2,1
alles ziek

Tot begin Juli werden geen luizen waargenomen, doch na dien tijd kwam
een sterke uitbreiding van Aphis papaveris.
Dit is dus volkomen in overeenstemming met de bovenvermelde prak
tische ervaring. Het merkwaardige echter was, dat het zaaisel van 28 Juli,
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dat al heel spoedig na het bovenkomen de symptomen in hun meest duidelijken vorm aan alle planten vertoonde, midden September een heel ander
beeld gaf. Het leek of het gewas zich herstelde; de nieuw gevormde bladeren
waren bijna volkomen vlak en normaal van vorm en vertoonden slechts
een zoo lichte bontheid, dat ze bijna niet te herkennen waren, als zijnde
van het type b; bet deed mij meer aan type a denken, hoewel de beschrijving
daarvan onvoldoende duidelijk is om het met zekerheid te kunnen zeggen.
Men moet haast aannemen, dat hier de klimaatsfactoren warmte, vochtig
heid of licht een groote rol hebben gespeeld, maar tevens kan men er een
aanwijzing in zien, dat de waarnemingen aan de andere zaaisels correctie
behoeven, omdat daarin alleen de goed herkenbare verschijnselen in aan
merking zijn gebracht. Het is n.l. mogelijk, dat dezelfde factoren, die in het
najaar de verschijnselen verzwakken, dit ook doen in het voorjaar, zoodat
het mozaïek er in meerdere mate was, dan hier werd waargenomen. In
tegenspraak hiermede schijnt, dat op de vroegst gezaaide bedden toch in
den aanvang het grootste percentage ziek werd waargenomen.
Een soortgelijke proef als door de N.A.K, werd opgezet, was reeds door
ons zelf ondernomen. De uitkomsten stemmen met elkaar overeen.
Percentage zieke planten van de 3 series in duplo
Zaaitij den
Datum van waarneming
13 Mei
23 Juni
8 Juli
13 „
19 „
3 Augustus

0,4
0,9
0,9
3,3
11,6

0,3
0,8
0,8
1,5
13,0

3 Juni

18 Juni

0
0
0
0
0,2
0,6
1,5
1,8
zeer ziek

0
0
0
0
0
0,2
1
2,0
alles ziek

Zooals werd opgemerkt, heeft men met het verwijderen van zieke planten
uit een partij reeds gunstige ervaringen gehad. Men past dit echter alleen
in het begin toe. Later worden buiten gewoonlijk zooveel planten ziek,
dat men onvoldoende overhoudt, wanneer men er tot het einde mee doorgaat.
Of dit echter wel altijd mozaïek is, valt te betwijfelen, omdat het in dezen
tijd nog wel eens moeilijk is om de verschijnselen te onderscheiden, van die
van de bacterieziekte en zelfs windbeschadiging.
De beschrijving van een geval van windbeschadiging kan hier van nut
zijn, mede voor het beoordeelen van de symptomen van de bacterieziekte.
Van een bak met in groei verkeerende boonen werd in Juni het glas
afgenomen en heel spoedig daarop volgde een zware storm. Later traden
de volgende verschijnselen op:
a. roodbruine verkleuring van stelen, stengels en bladnerven door
anthociaanvorming ; goed te onderscheiden van de gewoonlijk meer vale
streepvlekken van de bacterieziekte.
b. de aanvankelijk onvolgroeide bladeren groeiden uit tot een vorm,
die overeenstemt met die, welke onder c vermeld wordt in Verslagen en
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Mededeelingen No. 11 van den Plantenziektenkundigen Dienst (hobbelig
heid). Bovendien werd een lichte mozaïekachtige chlorose waargenomen;
alleen langs de hoofdnerven een donkergroene kleur; men ziet dit ook dikwijls
bij de bacterieziekte, die dan echter goed te onderkennen is aan de nerven,
stelen en stengels; bovendien vallen deze bladeren niet spoedig af.
DE BACTERIEZIEKTE (PHYTOMONAS MEDICAGINIS)
(= stippelstreep = steengrauw)
Deze ziekte is minstens even belangrijk als de mozaïekziekte; in sommige
jaren worden de oogsten er totaal door vernietigd. Een recente studie hier
over is geleverd door Mej. LE COSQTTINO DE BUSSY. Haar verdienste is ge
weest, dat ze voor ons land de verschijnselen heeft geïdentificeerd met het
geen daarover uit de literatuur uit het buitenland bekend was.
Volgens W. H. BTJBKHOLDEB komen er een zestal bacterieziekten in
boonen voor (The bacterial diseases of the bean, Cornell University, agr.
exp. stat. 1930) veroorzaakt door Phytomonas phaseoli, Ph. phaseoli fuscans,
Ph. flaccumfaciens, Ph. medicaginis var. phaseolicola, Ph. vignae var.
leguminophila en Ph. viridiflava.
Terwijl Ph. flaccumfaciens een vaatorganisme is, zijn Ph. phaseoli en
Ph. medicaginis facultatieve vaatorganismen en tasten Ph. vignae en Ph.
viridiflava alle weefsels aan. Dit heeft grooten invloed op de verschijnselen,
welke men waarneemt bij infecties.
Bij infectie met Ph. vignae op den stengel ontstaat een ingezonken necrotische plek, slechts de epidermis blijft intact, behoudens op de plaats van
infectie. De deelen boven de geïnfecteerde plaats sterven af, doordat hun
verbinding met de onderaardsche organen is afgesneden en niet door een
verder doordringen van het organisme naar boven. Oudere planten bieden
meer weerstand dan jonge. In alle gevallen van infectie op de stengels en op
de bladeren is het organisme in den aanvang zeer actief, doch na enkele
dagen breidt het zich niet meer uit.
Wanneer de planten met een waterige suspensie van de bacterie worden
besproeid en 24 uur in een vochtige ruimte worden gehouden, ontstaan
kleine vlekjes van i 3 m.m. doorsnede op de jonge bladeren. De vlekjes
breiden zich niet meer uit.
Ph. viridiflava is van al de genoemde bacteriën het meest virulent. Het
verloop van de ziekte en het afsterven bij infectie op den stengel stemt grootendeels overeen met dat van Ph. vignae, doch bijzonder karakteristiek is het
ontstaan van een gal op het gezonde weefsel onder het afgestorven deel.
Ph. vignae en Ph. viridiflava treden betrekkelijk zelden op en schijnen
in ons land nog niet te zijn waargenomen. Van meer beteekenis zijn echter
Ph. flaccumfaciens, Ph. medicaginis en Ph. phaseoli, vooral de tweede, die
bij ons herhaaldelijk voorkomt. Ph. flaccumfaciens is obligaat vaatorga
nisme en veroorzaakt meer een gewone verwelking van de bladeren, dan de
beide andere. Overigens hebben de verschijnselen van deze drie bacteriën
veel overeenkomst, behoudens nog dit belangrijke verschil, dat Ph. medi
caginis in de bladeren, waar de bacterie nog niet in is doordrongen, mozaïek
achtige verschijnselen kan veroorzaken. Bij sommige variëteiten, B. noemt
Red Kidney, blijven de jonge bladeren klein, zeer bleek en worden ze sterk
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gekroesd, terwijl de nerven sterk afsteken. Dit verschijnsel nemen we veel
vuldig waar bij onze boonen en op grond hiervan en mede op grond van het
onderzoek van Mej. DE BUSSY mogen we aannemen, dat speciaal Ph. medicaginis hier van groote beteekenis is.
Als een belangrijk verschilpunt tusschen deze drie bacteriën zij verder
opgemerkt, dat Ph. flaccumfaciens een typische wondparasiet is, terwijl
Ph. phaseoli en Ph. medicaginis de bladeren ook gemakkelijk kunnen infecteeren wanneer ze nog volkomen gaaf zijn. Wonden, waarop infecties met
Ph. flaccumfaciens kunnen plaats hebben, kunnen worden veroorzaakt door
insecten, met bijtende, zoowel als zuigende monddeelen.
Phytomonas medicaginis is dus een facultatief vaatorganisme, doch
het verbreidt zich uitsluitend door de vaten, waarin het zich zoowel van
boven naar beneden als in omgekeerde richting kan verplaatsen, naar alle
organen, behalve misschien de bloemen, waarvan niet bekend is of ze geïn
fecteerd worden. Het ontwikkelt zich het krachtigst bij een temperatuur
van 20—25° C (68°—77° F).
Men kent uiteenloopende verschijnselen, welke de herkenning als één
en dezelfde ziekte wel eens bemoeilijken. Bovendien is het niet steeds ge
makkelijk — vooral in het najaar — om ze te onderscheiden van mozaïek,
wind- en andere mechanische beschadigingen.
Mej. DE BUSSY geeft de volgende beschrijving, door schrijver dezes ver
kort weergegeven.
Algemeen ziektebeeld
In Juli, wanneer het ziektebeeld het duidelijkst is, slechte groei en bij
sterke aantasting verfomfaaid uiterlijk. Geelgroen gevlekte, chlorotische,
bladeren, die een bobbelig of gekroesd oppervlak kunnen hebben.
Op de bladstelen en stengels komen longitudinale bruine streepvlekken
voor, terwijl ook de bladeren aan den achterkant geheel of gedeeltelijk bruin
gekleurde nerven vertoonen. Bladstelen broos en breekbaar, waardoor de
bladeren, die spoedig bruine vlekken vertoonen, voortijdig afvallen.
Kiemplanten vallen in het oog door onuitgegroeiden vorm. De pluim is
dikwijls bruin en verdord. De eerste bladeren zijn niet of half uitgegroeid
en vertoonen grillige vormen, terwijl ze lichtbruine vlekken kunnen hebben.
Op de witte wortelhals komen roode of roodbruine scherp afgeteekende
vlekjes voor, die eenigszins ingezonken kunnen zijn.
Bij matige infecties blijft de plant in leven, maar geeft geringe peul
opbrengst. Bij sterke infectie kunnen de planten, waarbij zeer weinig blad
vorming en soms geen bloemvorming heeft plaats gehad, op jongeren of
ouderen leeftijd in den groei blijven steken en te gronde gaan.
Op de bladeren
De symptomen, welke op de bladéren kunnen voorkomen, zijn van ver
schillenden aard. Door welken invloed deze zoo verschillen, kan ik niet
met zekerheid zeggen. Bij een ziek gewas op een proefveld viel het mij op,
dat de daar gekweekte Duitsche variëteiten de typische halovlekken ver
toonden en de Hollandsche variëteiten de geelgroene chlorose.
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Symptoom I. Chlorose kan in sterkere en zwakkere mate voorkomen.
De bladeren kunnen geelgroen gevlekt zijn, terwijl zij dan een hobbelige of
gekroesde oppervlakte kunnen hebben. Ook kan een gedeelte van een blad
in zijn geheel zoodanig ehlorotisch zijn, dat het weefsel tusschen de nerven
geel gekleurd is, terwijl de groene nerven daartegen scherp afsteken.
Deze bladeren doen veel aan virusmozaïek denken, doch men kan de bacterie
ziekte herkennen aan de bruine nerven aan de achterzijde en de streepvlekken op de stengels.
Symptoon 2. Kleine, donkerbruine vlekken met een min of meer grooten,
lichtgelen of lichtgroenen rand. Het binnenste van het vlekje wordt dikwijls
doorzichtig en dor en tenslotte valt er een gat in, terwijl de necrotische rand
om het gat en de gele chlorotische kring daaromheen zieh kunnen uitbreiden.
Dit zijn halovlekken, om welke reden de Amerikanen deze ziekte „haloblight" noemen.
(De halovlekken worden in ons land slechts zelden waargenomen, het
geen velen doet vermoeden, dat we toch eigenlijk in de meeste gevallen niet
te maken hebben met Ph. medicaginis. Ze zijn echter volgens BÏIBKHOLDEK
een gevolg van locale infecties. Het karakteristieke ervan is de bleekgroene
rand rondom de doode plek. Men treft ze uitsluitend aan bij de koel weer.
Bij heet weer maken ze plaats voor het symptoom, door Mej. DE BTJSSY
beschreven onder No. 3. Waarschijnlijk speelt de variëteit in dezen echter
eveneens een rol. Schrijver heeft ze althans slechts duidelijk waargenomen
op de pronkboon, Giant stringless en op de Reuzenboon. Br werd hier echter
niet onderzocht of de veroorzaker werkelijk Ph. medicaginis was.)
Symptoon 3. Lichtbruine, onregelmatig verspreide vlekken zonder
gelen rand, waardoor het blad een sterk gevlekten lichtbruin uiterlijk krijgt.
De vlekken kunnen zich uitbreiden, waardoor het geheele blad necrotisch
wordt.
Symptoon 4. Donkergroene, vetachtige vlekken, die zoowel met als
zonder lichtgelen rand voorkomen ; zij worden langzamerhand donkerbruin
en necrotisch. In grootere vlekken kunnen gaten vallen.
Symptoom 5. Bruin verkleuring der nerven aan de achterzijde. Bruine
strepen op de stelen.
Op de stengels
Kortere of langere longitudinale streepvlekken, roodbruin, licht of donker
bruin gekleurd. Het eerst te onderscheiden aan de stengelbasis, later over
den geheelen stengel.
Bij sterke aantasting komen de bacteriën in druppels, welke water
achtig tot witmelkig zijn, uit de stengels naar buiten.
Op de peulen
Op de groote volwassen peulen kunnen ronde waterdoordrenkte vlekken,
de vetvlekken, voorkomen, die zich langzamerhand uitbreiden. Ze zijn
•eerst groen en krijgen vervolgens een rooden rand of verkleuren geheel rood.
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Wanneer de peulen bij ouderdom geel worden, blijven de vlekken groen
achtig of rood en steken zeer af.
Deze typisch vetvlekken heb ik slechts bij gei'noculeerde gele citroenboonen gezien. Bij snij- en slaboonen zag ik ze niet, terwijl ook de kweekers
ze niet opmerkten.
Op het zaad
Het meeste zaad is oogenschijnlijk normaal, slechts een klein aantal
vertoont bruine of doffe plekken. Een lichte besmetting is uitwendig niet
op te merken.
Nadere beschouwingen
Het karakter der verschijnselen aan de bladeren is — zooals reeds eerder
werd opgemerkt — afhankelijk van de wijze, waarop het betreffende orgaan
wordt besmet. Het moge blijken uit een reeks van waarnemingen in 1937
aan de stamsnijboon Noordster.
Op 20 Juni werd een veldje op een akker, waar sedert :jz 25 jaren geen
boonen hadden gestaan, hevig door hagel beschadigd, zoodat het er als
doorzeefd uitzag. Op 29 Juni, nadat de groei zich al weer aardig had hersteld,
verschenen op de verwonde bladeren gele vlekken (halovlekken), welke
terstond herkend konden worden als een verschijnsel van de bacterieziekte
aan de verkleuring der nerven aan de onderzijde. Twee dagen later kon
worden geconstateerd, dat de ziekte zich door de nerven reeds tot aan de
steeltjes der blaadjes had uitgebreid en dat tallooze bladeren onder geelverkleuring afvielen. De nieuw gevormde bladeren waren echter nog vol
komen normaal.
Terloops zij opgemerkt, dat de bladeren, die bij hunne infectie reeds vol
wassen waren, volkomen normaal van vorm bleven en geen spoor van
mozaïekachtige verkleuring vertoonden. De aantasting werd uitsluitend
gekenmerkt door tamelijk groote chlorotische vlekken en verkleuring der
nerven. Voorts stierven ook niet alle bladeren direct en in hun geheel af,
terwijl we ook tal van voorbeelden zagen, dat de zieke plekken te gronde
gingen onder bruinverkleuring.
Het volgende stadium was, dat de ziekte zich langs de bladstelen en
stengels door de geheele plant verbreidde. Nu werden echter wel bladeren
waargenomen met mozaïekachtige verkleuring en gekroesd en bobbelig
van vorm, doch uitsluitend onder de jonge. Het was alsof de groei der nerven
eerder wordt gestaakt dan die der deelen daartusschen.
Onder deze van onderen af besmette bladeren, heb ik er nimmer waar
genomen met gele vlekken, doch wel met onder bruinverkleuring afge
storven deelen.
De overige verschijnselen waren: vlekken en strepen op de stengels en
bladstelen en vlekken op de peulen. Voor deze laatste bleek tevens karak
teristiek een bruinverkleuring der nerven langs rug- en buikzijde. De peulen
waren onbruikbaar voor de consumptie.
Schrijver had ook de gelegenheid om de verschijnselen waar te nemen
aan de dubbele stamslaboon zonder draad, die eveneens van de hagelslag
had geleden. Belangwekkend was, dat de geplante bedden veel meer hebben
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geleden dan de gezaaide en dat deze variëteit veel resistenter leek dan de
Noordster. Oh lorotische vlekken als gevolg van de primaire infectie op de
bladeren en geheel chlorotische bladeren werden niet opgemerkt. De groei
werd langer voortgezet en het gewas leverde nog een vrij normalen oogst,
hetgeen voor Noordster niet het geval was. Later werden ook de meeste
planten duidelijk ziek.
Besmetting kan volgens het onderzoek van Mej. de BTJSSY in het labora
torium als volgt plaats hebben.
1. door kiemplanten, waarvan de zaadlobben pas uit de zaadhuid
waren gesprongen, omgekeerd met cotyl en pluimpje gedurende 2 uur in een
bacteriesuspensie te leggen.
2e. door het zaad gedurende 2 uur in een bacteriesuspensie te leggen
en daarna in den vollen grond uit te zaaien.
3e.

door het zaaien in geïnfecteerde grond.

Over de wijze, waarop een plant besmet wordt door Ph. medicaginis,
zegt BURKHOLDER het volgende. De bacterie overwintert op en in het zaad
en wordt actief in het voorjaar, wanneer het zaad aan den bodem is toever
trouwd en gekiemd is. Voldoend hooge temperatuur en vochtigheid zijn
noodig voor een krachtige ontwikkeling van de bacteriën in de zaadlobben.
Hier vermenigvuldigen ze zich snel en kunnen dan andere deelen van de
plant of nabij staande andere planten besmetten, wanneer de regen ze daarop
spoelt of spat.
Het organisme dringt in de plant binnen door de stomata; een vooraf
gaande mechanische beschadiging van het weefsel is niet noodig.
De weg, waarlangs de bacterie in de andere organen van dezelfde plant
komt van uit de zaadlobben, is door de vaatbundels.
Over de overwinteringsmogelijkheid in den grond is nog weinig bekend,
doch B. acht, mede in verband met den steeds toegepasten wisselbouw, de
overgang van de ziekte met het zaad van de grootste beteekenis.
Het wil mij voorkomen, dat deze kwesties nog nader dienen te worden
onderzocht. Konerzijd,s zijn ze van overwegende beteekenis voor de zaadkeuringen en anderzijds achten wij het twijfelachtig of de zienswijze van
BURKHOLDER in dezen geheel juist is. Er zijn belangrijke aanwijzingen, dat
de infectie vanuit den grond dikwijls van grootere en dat de overgang met
het zaad van geringere beteekenis is dan hij veronderstelt.
Dat de infectie vanuit den grond zou kunnen plaats hebben, wordt
waarschijnlijk gemaakt door een tweetal ervaringen.
In de eerste plaats ziet men heel vaak, dat juist die planten de bacterie
ziekte krijgen, die tegelijkertijd een gebrek hebben aan het wortelgestel
tengevolge van ongunstige bodemgesteldheid of aantasting door een bodem
schimmel. Een veel voorkomende beschadiging aan de wortels is die door
FUSARIUM en nu vond Ir. H. RIETBERG in Naaldwijk aan 37 zieke boonenplanten, welke hem uit de Venen en andere streken werden toegezonden,
dat er 8 alleen waren aangetast door steengrauw, 6 alleen door Fusarium
en 23 door steengrauw en Fusarium.
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Men mag dit samengaan van de 2 parasieten zonder nader onderzoek
niet als toevallig beschouwen ; het komt zelfs zooveel voor, dat vele kweekers
de bruine voetziekte, welke door Fusarium wordt veroorzaakt, en het steengrauwverschijnsel van de bacterieziekte, aan één en dezelfde oorzaak toe
schrijven.
, Van belang is in deze ook, dat men in de Venen en in Noordholland
de teelt van gladiolen, een jaar voorafgaande aan die van boonen, zeer
nadeelig acht, omdat men dan zooveel last heeft van de bacterieziekte.
De tweede aanleiding om te veronderstellen, dat de bacterie in den grond
overblijft en wellicht daar saprophytisch leeft, is onze reeds eerder genoemde
waarneming in 1937. Het geheele karakter van het geval, waarbij een heel
veld, dat tevoren slechts enkele zieke planten telde, in eens en in z'n geheel
door en door ziek werd, wijst in die richting. Nog zij er op gewezen, dat op
het betrokken perceel van tevoren in minstens 25 jaren geen boonen waren
gekweekt. In 1938 hebben wij op dergelijke wijze een kunstmatige infectie
verkregen, door een viertal planten krachtig met vochtigen grond te be
strooien, waarbij tevens wonden werden veroorzaakt.
De twijfel aan de veronderstelling van BURKHOLDER, dat de ziekte met
het zaad overgaat, berust eveneens op practische waarnemingen. Zeker
is in elk geval, dat zaden die gewonnen zijn van door en door zieke gewassen,
waarvan ook de peulen ernstig waren aangetast, volkomen gezonde planten
kunnen opleveren, zelfs in een even groot percentage als zaden afkomstig
van gezonde ouders.
Vervolgens is van groote be teekenis de vraag, hoe de bacterie van plant
tot plant overgaat. Ongetwijfeld zal BUBKHOLDER gelijk hebben, dat het
kan door de afspoelende en opspattende werking van den regen. Er is hierin
echter nog iets duisters, want de verbreiding rondom een enkele zieke plant
is geenszins altijd zoo duidelijk, dat ze niet doet veronderstellen, dat er nog
een andere wijze van overgang mogelijk is. Een enkele — overigens onvol
doende gecontroleerde — ervaring kan hierin wellicht den weg wijzen. Wij
brachten in 1938 een tuinboon, die mozaïekachtige verschijnselen vertoonde
en bezet was met zwarte luis, in een kooi met Phaseolus boonen. Spoedig,
nadat de luizen op de Phaseolus boonen waren overgegaan, vertoonden
laatstgenoemde de verschijnselen van de hier besproken bacterieziekte,
waaraan de planten tenslotte zijn te gronde gegaan, nadat de luizen waren
gedood met nicotine. Nu zegt BURKHOLDER wel, dat Vicia faba bij zijn infectieproeven niet door Phytomonas medicaginis werd aangetast, doch de
mogelijkheid daartoe mag nog geenszins worden uitgesloten geacht. Natuur
lijk zijn er in deze ook nog andere gezichtspunten, waarop hier niet nader
behoeft te worden ingegaan, doch in elk geval is het gewen se ht om in deze
richting nader onderzoek te doen.
Tenslotte moet worden gewezen op de wenschelijkheid van een verder
onderzoek naar de verbreiding door de individueele planten in verschillende
groeistadia. Het organisme verplaatst zich in hoofdzaak door de vaatbundels,
doch nu is de sapstroom in groeiende planten veel krachtiger dan in andere
en men kan verwachten, dat in verband hiermede de verplaatsing ook sneller
is en de gevolgen van een infectie ernstiger.
Voor de keuring van zaadgewassen is het van belang om antwoord op
deze vraag te verkrijgen, want zoo deze veronderstelling juist blijkt, behoeft
men aan latere infecties minder gewicht te hechten.
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Als bestrijdingsmiddelen worden door MEJ. DE BUSSY opgegeven;
le.

het verwijderen van zieke planten,

2e.

bespuiting met koperhoudende middelen (K. BONING),

3e.

wisselbouw (W. H. BURKHOLDEB),

4e. selectie,teelt van gezond zaaizaad (W. H. BURKHOLDER),
5e. selectie van onvatbare variëteiten,
6e.

zaadontsmetting door warmwater behandeling bij 50° C gedurende

10 minuten (K. BÖNING).

Waar over de leefwijze van de parasiet nog zoo vele vragen bestaan, lijkt
het mij echter beter toe voorloopig over deze middelen niet veel te zeggen.
Men moet meer begrip zien te krijgen over de practische waarde van elk.

Afb. 1. Wortelontwikkeling van stamslaboon. Dubbele zonder draad
Boven: gezaaid; er ontwikkelt zich een penwortel vrijwel loodrecht naar beneden
en een aantal zij wortels vrijwel horizontaal.
Onder: geplant; de geheele ontwikkeling is vlakker dan van gezaaide boonen.
Links is een gezonde plant en rechts een rotpoot afgebeeld.
De boon vormt gemakkelijk wortels op stengeldeelen, welke zich onder den grond
bevinden.
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Afb. 2.

Mozaïek in boon, type b

Afb. 3. Twee veldjes met dubbele starnslaboonen zonder draad
Boven: gezaaid op 20 Mei.
Onder:
„
„ 1 8 Juni.
De foto's werden beide genomen op 3 Augustus. Het spichtige uiterlijk van het
laat gezaaide veldje is een gevolg van de mozaïek-aantasting. Alle planten zijn ziek.
Het vroeg gezaaide veld is veel meer gesloten en er is slechts een beperkt aantal
planten aangetast.

Afb. 4.

Windbeschadiging

Afb. 5. Phytomonas medicaginis
Verkleuring der nerven aan de onderzijde en necrose
van het bladmoes.

Afb. 6. Phytomonas medicaginis (Noordster boon)
Links: groen blad door hagel beschadigd met primaire necrotische vlekken.
Rechts: geel blad, dat dreigt af te vallen.
De chlorose is opgetreden nadat de infectie in het rechter blaadje tot in den steel
was doorgedrongen.
Beide bladeren waren reeds volwassen toen de infectie plaatsvond en vertoonen
daardoor weinig kroesheid. De hobbeligheid, die ze hebben, is waarschijnlijk gevolg
van windbeschadiging.

Afb. 7. Phytomonas medicaginis (Noordster boon)
Dubbele stamslaboon zonder draad.
De oudere bladeren met gaten zijn door hagelslag gehavend.
Enkele nieuwe bladeren zijn gekroesd, ten teeken, dat de infectie in de stengels
is doorgedrongen.

Afb. 8. Phytomonas medicaginis
Mozaïekachtige verschijnselen; de infectie is nog niet tot het
blad doorgedrongen.

Afb. 9.

Phytomonas medicaginis
Gekroesd blad

Afb. 10.

Phytomonas medicaginis
Jonge plant

Afb. 11. Phytomonas medicaginis
Zieke boonen, misvormd en met bruine naden

Afb. 12. Phytomonas medicaginis
De stengel werd geïnfecteerd en doordat de bacteriën zich
door de vaatbundels verplaatsten, vertoonden de jonge
topblaadjes de eerste verschijnselen.

