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exemplaren en die zijn het, die nu op zachte, liefst zonnige dagen zingen. Zonder ringproeven 
is natuurlijk niet uit temaken, of dit nu werkelijk standvogels zijn. Dat er veel boomleeuwerikken 
door onze duinen trekken vooral in Maart en October heb ik herhaaldelijk waargenomen, en 
ook dat ze tijdens den trek spelen en zingen. 

De akkerleeuwerik als overwinteraar komt veel algemeener voor. dan men wel denkt, vooral 
langs den zeekant. Op Texel zijn ze alle dagen van het jaar aanwezig en bij Amsterdam aan 

de Zuiderzee ook. De 
netels, de melden en de 
duizendknoopen zorgen 
voor voldoende voedsel. 

Toch doet men ver
keerd met de leeuwe
rikken te beschouwen 
als voornamelijk zaad
eters. Zoo gauw de 
emelten en ritnaalden 
naar boven komen, zijn 
de vogels er bij en de 
hiernevens afgebeelde 
akkerleeuwerik met de 
dikke larf in zijn bek 
moge eraan herinneren, 
dat deze zangers buiten
gewoon vlijtige insecten
verdelgers zijn. Ik wijs 
daar nog eens op, omdat 
dezer dagen mij een 
boek over tuinbouw in 

handen kwam en in de daarin opgesomde bestrijders van ritnaalden en emelten de leeuwerik 
in het geheel niet genoemd werd evenmin als de scholekster, die in dit opzicht ook een extra 
prijsje verdient. Alle drie de leeuweriksoorten vangen niet alleen de ritnaalden maar ook de 
kniptorren zelf en gaan zoodoende de verspreiding van de ritnaaldenplaag tegen. Je moet die 
kniptorretjes maar eens zien vliegen op een mooie Meimorgen: eerst kruipen ze tegen de 
grassprietjes omhoog en dan gaat het de lucht in. Aardig om te zien, maar wee het tuintje 
waar de eierleggende wijfjes neerstrijken. Houdt dus de leeuwerikken in eere. 

JAG. 1*. TH. 

De Akkerleeuwerik met een larve. Foto Hos M: 

TIJDSCHRIFT OVER PLANTENZIEKTEN. 

E een en twintigste jaargang (1915) van het „Tijdschrift over Plantenziekten" 
is met de zooeven tegelijkertijd verschenen 5^ en öde aflevering afgesloten, 

Deze dubbele aflevering bevat vooreerst een artikel over »De roode worm« 
der lYambozen fLamptvma mbUUa BjerkJ, door den Heer M. v. Poeieren. 
Deze »worm«, de rups van een vlindertje, word in 1909 voor het eerst aan 
het Instituut voor Phylopathologie gezonden in een zending frambozenstengels 

uit Zundert, waarvan de knoppen door het rupsje waren uitgevreten. 
Sedert is gebleken, dat dit insekt niet zelden op verschillende plaatsen van ons land, 

maar vooral in de streek van Zundert, de opbrengst der frambozenvelden tot minder dan de 
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helft reduceert. De schrijver bespreekt aan de hand van de opgaven van buitenlandsche, 
vooral Engelsche entomologen, aangevuld door eigen waarnemingen, uitvoerig de levenswijze 
van het insekt; de vlindertjes leggen tegen of iri het begin van Juni hare eitjes in de bloemen 
der frambozen; de jonge rupsjes vreten gangen in den bekenden witten, kegelvormigen 
bloembodem der frambozenvruchten. Tegen dat de vruchten rijpen, kruipen de rupsen er 
uit en begeven zich naar den grond, waar zij in een stevig spinseltje aan den voet dei-
stengels, aan allerlei voorwerpen in of op den grond, sommige ook hooger aan de stengels 
tot het volgend voorjaar verblijf houden. In het begin van April verlaten zij hun verblijf, 
om tegen de frambozenstengels op te kruipen en zich in te vreten in de knoppen, bij voor
keur in die aan het bovenste deel van de stengels. De aangetaste knoppen zijn verloren; 
zij loopen niet uit, en dus is er bij zulke knoppen ook geen sprake van vruchten. Op een 
flinke pol van een stuk of zeven stengels kunnen meer dan honderd rupjes aanwezig zijn, 
zoodat het geen verwondering baart, dat b.v. in een aanplant de oogst van ± 7000 K.G. 
verminderde tot slechts 2500 K.G. 

Als resultaat van verschillende bestrijdingsproeven kan gezegd worden, dat een bespuiting 
met 8% carbolineum zoowel op de stengels als op den grond aan den voet van de stengels 
volkomen afdoend is, zonder eenigen nadeeligen invloed op het gewas uit te oefenen. Bespniting 
alleen van de stengels, gepaard met het aanleggen van een lijmring om den uit den grond 
komenden rupsjes het naar boven klimmen te beletten, was ongeveer even effectief. Het 
aanbrengen van lijmringen alleen had een duidelijke uitwerking ten goede, doch bleek niet 
geheel afdoend, vermoedelijk doordat eenige rupsjes boven den lijmring overwinterd hadden. 
Het is dus aan te raden de eerste bestrijdingswijzê toe te passen. 

Over het »Phylophthom-rot der pitvrnchtena geeft de heer T. A. C. Schoevers eenemede-
deehng. Dit soort van rot werd in den zomer van 1915 voor het eerst hier te lande waarge
nomen, en wel te Bennekom, Assen en Baambrugge. De aangetaste vruchten, allen peren, 
waren bruin gekleurd en bedekt met schimmelhoopjes, die bleken te bestaan uit voort-
plantiugsorganen van de zwam Phylophthora omnivora de BIJ ( = Cactorum Leberl, Fagi 
Hart, en Sempervivi SchenkK N'a plaatsing in een vochtige ruimte waren de peren op de 
zieke plekken spoedig geheel bedekt met deze schimmel; bij opdrogen kregen zij daarna 
een karakteristiek uiterlijk, alsof zij namelijk met uiterst fijne kristalsniker waren bestrooid. 
De conidien van de zwam waren dan zelfs bij zwakke vergrooting als kleine schitterende 
puntjes te zien. Ook oösporen, de ter overwintering bestemde dikwandige voortplantingsorganen 
van tot deze groep behoorende zwammen, waren in .groeten getale aanwezig. Het feit 
dat bijna altijd alleen de vruchten aan de onderste takken waren aangetast, doet veronder 
stellen, dat de besmetting is uitgegaan van op of in den bodem aanwezige oösporen, die daar 
misschien reeds geruimen tijd geleden zijn aangebracht, b.v. met bladaarde. Phylophthora 
omnivora is nl. vooral bekend als parasiet van beukenzaailingen, die jaarlijks op groote schaal 
door haar tot afsterven worden gebracht. De kans is dus niet gering, dat in aarde uit beuken-
bosschen oösporen aanwezig zijn. Afplukken van de zieke vruchten voorkwam verdere 
uitbreiding, zoodat het waarschijnlijk niet noodig zal zijn, naast dezen maatregel nog eene bespuiting 
met Bordeauxsche pap, waarvan overigens wel succes te verwachten is, uit te voeren-

In het volgende artikel zijn de «Verordeningen nopens de bestrijding van den knopworm 
en de bessenspanrups in de gemeenten Zwaag en Blokker» opgenomen, vergezeld van een 
toelichting door den Heer van Poeieren. De uitstekende resultaten, door een bespuiting met 
carbolineum tegen deze insekten verkregen, waarbij de opbrengst der bespoten perceelen van 
5—14 maal zoo groot was als van de onbespotene, hebben aanleiding gegeven- lot het vast
stellen van de genoemde uit 6 artikelen bestaande verordening, waarbij »de gebruikers van 
perceelen, waarop zich struiken van roode en witte aalbes, zwarte bes of kruisbes bevinden? 
verplicht worden die maatregelen te nemen ter bestrijding van op deze vruchtsoorten voor
komende schadelijke insekten en in het bijzonder van den knopworm (Incurvaria capitellaj 
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en de bessenspanrups ("Abraxas grossulariatnj, welke door den burgemeester in overleg met 
het Hoofd van den Pbytopathologischen Dienst, en van de Commissie van Advies voor den 
Phytopathologischen Dienst voor 1 December van elk jaar ter openbare kennis zullen worden 
gebracht». Er bestaat alle kans, dat de getroffen regeling afdoende zal zijn: door den dwang, 
die op deze wijze op minder voortvarende of zelfs onwillige telers kan worden uitgeoefend, 
is men nu van een krachtig doorgevoerde bestrijding op alle perceelen verzekerd, iets wat 
bij het bestrijden van schadelijke insekten en plantenziekten van het grootste belang is. 

«Het andijvierol, veroorzaakt door Marssonin Panaltoniana Berl.«, is het onderwerp van 
het daaropvolgende artikel van de hand van Prof. Dr. J. Bitzema Bos. 

In October werd deze ziekte, die ook slaplanten kan aantasten, op tal van plaatsen in 
het land geconstateerd, soms in zoo hevige mate, dat de schade aanmerkelijk was; in een 
geval gingen zelfs 5000 naast elkaar groeiende andijviekroppen geheel verloren. Eerst op de 
buitenste, later ook op de hoogere bladeren vertoonen zich kleine gele of bruine, soms tot 
strepen samenvloeiende ingezonken vlekken, waarop de inwendig in het blad woekerende 
zwam hare voortplantingsorganen vormt. Daar de onderste bladeren het eerst worden 
aangetast, veronderstelt do schrijver, dat de besmetting van den grond uilgaat, en daarna 
door regen, wind, slakken en insekten verder verbreid wordt; evenwel zijn er ook aanwijzingen, 
die pleiten voor de mogelijkheid van overbrenging met het zaad. Bij vochtig, niet te koud 
weer gaan de aangetaste bladeren in rotting over, waarop niet zelden ook rottingsbacteriën 
worden aangetroffen. 

Ter voorkoming van de ziekte worden een aantal maatregelen opgesomd, die er voor
eerst op berekend zijn besmetting van den grond van de zieke planten uit en ten tweede 
besmetting van de planten van geinfecteerden grond uit te voorkomen. Verder wordt aange
raden, de eerst aangetaste planten te verwijderen en de andijvie van een perceel, waarop 
de ziekte voorkomt, zoo spoedig mogelijk te oogsten. 

Het vierde en laatste artikel is eene bespreking van het onlangs verschenen werkje: 
«Ziekten en Beschadigingen der Tuinbouwgewassen» door M. v. d. Broek en P. .1. Schenk 
(Groningen, J. H. Wolters). Prof. Bitzema Bos spreekt een over het algemeen gunstig oordeel 
over hel werkje uit, waarin »de belangrijkste voor de tuinbouwgewassen schadelijke dieren 
eh de belangrijkste ziekten dezer gewassen op degelijke en toch praktische, maar vrij 
beknopte wijze worden behandeld.» Dat enkele opmerkingen gemaakt moesten worden, is bij 
een werk als dit eerste handboek over de ziekten en beschadigingen der tuinbouwgewassen, 
wel onvermijdelijk, trots die opmerkingen hebben de schrijvers volgens Prof. B. B. een ver
dienstelijk werk geleverd en hebben zij zich in het algemeen goed van hun taak gekweten. 

RAPPORT 
der Afd. Zwolle van de Ned. Nat. Hist. Vereeniging betreffende den Vogelstand in 't 

Engelsche Werk. October I9J5. 

I'AKIKN tijd geleden verzocht ik de Bedactie van I). L. .V plaatsing voor een 
uittreksel uit bovengenoemd rapport. De reden voor deze vraag was tweeledig. 
Ie. 't Feit, dat 't tijdschrift, 't welk in zoovele kringen gelezen wordt, mee 
kan helpen de idee vogelbescherming te verbreiden, en ten 2e. een reden, 
minder algemeen n.1. 't opwekken van personen en vereenigingen, desgelijks 
te doen, of beter. 

Het voorbeeld van den heer Wolda heeft onze Afd. der N. N. H. V. opgewekt systematisch den 


