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Vijanden der koffieplant
,

DOOR

Dr. H.F. Jonkman.

(Vervolg van blz. 20).

C. JOBERT. Sur une maladie du Caféier observee au Bresil, in de Comptes Rendus
,

9 Dec. 1878, p. 943.

1 t

AN DELDEN LAËRNE deelt in zijn verslag over de koffiecultuur, enz. hieromtrent

jet volgende mede: »ik heb aangetaste boomen gevonden, zoowel op den heuvel als in
vallei langs het water, zoowel op

de soalheiros als op norwega-gronden , zoowel op
se uai uwde plekken als onder en nabij oranjeboomen en pisangstoelen (onder soalheiros
<a

111611
gronden, die het langst d. w..z. van ongeveer 11 uur ’s morgeus tot

nsomleigang aan de
zonnewarmte zijn blootgesteld. Zij zijn dus gelegen aan de noord-,

west " en zuid westzijde van de morros of heuvels, terwijl de «örw^a-gronden,
s ec its de

morgenzon tot ongeveer 11 uur genieten, den tegenovergestelden kant
dier morros vormen).”

De immuniteit der koffieboomen op zeer droge gronden, een meening,

door JOBERT ¹ toegedaan, wordt niet bevestigd door de waarnemingen
van GÖLDI. Wel vertoont zich de ziekte ’t eerst in de vochtige dalen,
maar zij bepaalt zich niet tot den bodem dier dalen of tot den voet

van een koffietuin, gelegen op een helling of geïsoleerden heuvel. Zij

dringt wel degelijk in de aanplantingen tot den top door en verspreidt
zich over hooge hellingen ,

welke blootgesteld zijn aan de zon en dus

droog- Bergen van gemiddelde hoogte vormen geen onoverkomelijke

hinderpalen voor de ziekte, om van een aangetast dal te komen tot

een dal, dat nog niet besmet is. ²
Er bestaat

geen verband tusschen de ziekte van den koffieboom en
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Het is waarschijnlijk, dat de verbreiding der ziekte in concentrische

kringen plaats heeft.

Wat de periodiciteit der ziekte betreft, zoo meende dr. ph. a.caire

in de eerste jaren, nadat de ziekte zich begon te vertoonen in de

aanplantingen , opgemerkt te hebben, dat het grootste deel der hoornen

stierf in de maanden Mei tot Augustus en dat de ziekte van September

tot October afnam. In de laatste jaren had hij echter niet meer deze

regelmatigheid waargenomen; hij zag hoornen sterven op elk tijdstip

van het jaar. In de eerste maanden van het jaar 1887 stierven volgens

caire en anderen een groot aantal boomen en bij gelegenheid van een

reis, welke gölui in de maand Juni van hetzelfde jaar deed, deelden

eenige planters hem mede, dat te dien tijde de ziekte onrustbarende

afmetingen had aangenomen. In Juli vond hij dan ook bevestigd,

dat in de voorafgaande maanden de ziekte groote activiteit had ont-

wikkeld
,

daar hij een aanzienlijk aantal van pas gestorven boomen

zag. Hoewel hij erkent, dat de reeks aanwijzigingen van dezen aard

klein is, zoo gelooft hij toch een zekere periodiciteit op te merken,

welke bij volgende waarnemingen wel der aandacht waard is. Deze

periodiciteit schijnt hem minder gebonden te zijn aan een bepaalde

maand dan wel aan bijzondere klimaats-invloeden. Vooral is hij sterk

geneigd een nauwe betrekking aan te nemen tusschen de ziekte en

de regens. Aanhoudende regens, voorafgegaan door een droogte van

eenigen duur, schijnen hem toe de ontwikkeling der ziekte krachtig te

bevorderen
,

welke zich openbaart door vermeerdering van sterfte ; vooral

vertoont zij zich met de regens, in de eerste maanden van het jaar.

Verschillende variëteiten van den koffieboom worden in de aanplan-

tingen der aangetaste streek aangetroffen. Gölui trachtte te weten te

komen, of er ook tupchen deze een onderscheid bestaat, wat betreft

de vatbaarheid voor infectie. Uit de tot heden verkregen uitkomsten

kon hij geen verschil opmaken; maar hij beschouwt deze quaestie

nog niet als geheel opgelost.

De planters verklaren eenstemmig, dat de ziekte verschillen ver-

toont wat den leeftijd der boomen aangaat. Het gros der slachtoffers

vindt men bij de boomen, welke van 4 tot 10 jaren oud zijn. Joiiert 1

1 C. JOBERT. Sur une maladie du Caféier, observée au Brésil, in de Comytes Rendus

9 Dcc. 1878, p. 941. Hij zegt: »les Gaféiers les plus vigouvcux, ccux de sept ii dix

uns sont attaqués de préférence”.

de richting der heerschende winden ; indien dit niet spreekt ten gunste

van een ziekte der wortels, ten minste pleit het er niet tegen.
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vernam dit reeds in 1878 en göldi kon zich overtuigen, dat deze

bewering tot een zekere hoogte waar is. Als algemeenen regel kan

men aannemen
,

dat hoornen
,

welke ouder zijn dan 4 jaren
,

aan de

ziekte bezwijken, terwijl de sterfte het grootst is bij boomen van 4

tot 10 jaren oud. De planters wisten aan oölui geen inlichting te

geven omtrent hot tijdstip
, waarop de ziekte een zeker individu aan-

tast. Zij kenden do ziekte alleen in haar laatste stadium, wanneer de

boom alle symptomen van een naderenden dood vertoont. Zij noemden

dus een plant ziek, die niet slechts ziek was, maar stervende, welke

men niet meer aan haar noodlottige bestemming kon ontrukken. Dit

kwam , omdat groote ,
volwassen koffieboomen met groen loof en krachtig

uiterlijk zeer ziek kunnen zijn. Door göldi werd aan ’t licht gebracht,
dat de wortels der jonge boomen van af de vroegste jeugd, —

zelfs

zonder die plantjes, welke hunne zaadlobben nog niet verloren hebben
,

uit te zonderen
—,

dezelfde ziekelijke of pathologische verschijnselen
vertoonen

,
als die der volwassen boomen, welke aangetast zjjn door

de typische ziekte van den koffieboom. Van den aanvang zijner onder-

zoekingen af was zijn aandacht gericht op de oplossing van de vraag,

op welken leeftijd de plant door de ziekte wordt aangetast. In de besmette

tuinen vond göldi het noodige materiaal; bij een groot aantal van

de jonge plantjes, welke spontaan waren opgeslagen, waren de eerste

wortels bedekt met de vroeger beschreven karakteristieke knobbels,
die

soms zeer groote afmetingen verkregen. De knobbels waren steeds

van gelijken bouw. Als definitief kan dus vastgesteld worden
,

dat de

worm, welke de oorzaak der knobbels is, de wortels van den koffie-

boom reeds in den eersten tijd van hun bestaan bezoekt. Men moet

echter niet meenen, dat een plantje, waarvan de wortels een grooter
°1 kleiner aantal van knobbels bezitten, uitwendig eenig symptoom
van ziekte vertoont. Die plantjes zien er even krachtig uit als de

gezonde planten, en de zaadlobben of eerste blaadjes zijn gelijkmatig
baai

groen gekleurd. Bij twee plantjes, waarvan het eene ziek en

het andere gezond is en waarvan de wortels in den grond ver-

bolgen zijn, kan men niet uitmaken
,

welk van de twee het aangetaste
individu is. Dit is evenzeer, zooals reeds vroeger bleek, het geval
met de volwassen boomen. Op de vraag, boe verklaart zich dan,

r,

iai

LAËrne schrijft in zijn verslag over de koffiecultuur, enz. dienaan-
k

•
v liet \eigende: »in den regel waren het de schijnbaar krachtigsten ouder de hoornen

<
l°f 12 jaren, die bij voorkeur werden aangetast, vaak bij rijen of kleine plekken

vun 30 50 hoornen”.
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indien de ziekte reeds veel vroeger bestaat, dat de sterfte zich vooral

doet gevoelen bij boomen, welke ouder dan 4 jaren zijn
,

antwoordt

gölui , dat de ziekte, die uitsluitend onder den grond voorkomt,

latent blijft gedurende de eerste levensjaren der plant. Indien de jonge

boom niet onmiddellijk sterft na het tijdstip van infectie, komt dit,

omdat hij in die phase van zijn leven waarschijnlijk over een veel

grooter weerstandbiedend vermogen beschikt dan in latere jaren. Daal-

de plant in den eersten tijd nog geenreproductie-organen voortbrengt,
—

als algemeene regel kan gelden ,
dat de koffieboom eerst begint te

bloeien op 5- of Gjarigen leeftijd,—-behoeft zij niet aan verschillende

physiologische functies te voldoen. Zoo strijdt de jonge koffieboom

betrekkelijk met meer kracht tegen de vijanden, welke storend op

hom inwerken. Hij zal daarom met eene zekere tenaciteit alle worteltjes,

welke ten gevolge der knobbels niet meer dienst kunnen doen
,

door

andere vervangen.

Gedurende den oogst valt altijd een grooter of kleiner aantal vruchten

„op den bodem. De eerste regens zullen deze doen kiemen en zoo komt

het, dat men steeds boomen aantreft omringd van vele jonge plantjes,

in allerlei graden van ontwikkeling. Wanneer nu de moederplant ziek

is, d. w. z. knobbels aan haar wortels vertoont, zal het grootste deel

der jonge plantjes, van haar afstarpmende, eveneens ziek zijn. Göltii

spreekt van het grootste deel, omdat hij dikwijls oude boomen zag,

waarvan het spontane kroost zonder een enkele uitzondering aange-

tast was. Ook vond hij een verhouding van 90 pet., 80 pet. van in-

dividuen, die ziek waren; zelden was het percentage lager. Men is

dus in elk geval zeer weinig van de waarheid verwijderd, wanneer

men het geheele kroost van een moederplant onder zulke voorwaarden

als hoogst verdacht beschouwt.

De koffieplanters staan elkaar zeer lichtelijk jonge plantjes van vrij-

willigen opslag ( mudas) af, daar er op de plantages vele van deze

plantjes opslaan, en hun getal over ’t algemeen zeer de individuele

behoeften van den eigenaar overtreft. Er bestaat dus in de aangetaste

streken een ruilhandel in » mudas” van koffleboomen tusschen verschil-

lende plantages, soms op groote afstanden en levendig gedreven. Deze

handel draagt er veel toe bij, om de ziekte te verspreiden en moet

als een der voornaamste oorzaken van hare tegenwoordige uitgebreid-

heid beschouwd worden. De planters, volmaakt onbekend met den

aard der ziekte en een »muda” voor goed en gezond houdende, wan-

neer deze uitwendig gezond en krachtig er uitziet en in het bezit van
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groene bladeren is, halen in vele gevallen zelve de ramp in hunne,

koffietuinen binnen, tevens aan de ziekte den toegang verschaffende

tot plaatsen, welke anders dikwijls er van bevrijd zouden gebleven

zijn. Talrijke malen heeft gölui waargenomen, dat de ziekte recht-

streeks was ingevoerd door »mudas”, afkomstig van een plantage,

gelegen in een streek, waar de ziekte heerschte en dat zulk een dienst

dus herinnert aan het geval met het paard van Troje.

Op de vraag of de ziekte van den koffieboom besmettelijk is, kan

bevestigend geantwoord worden. In de eerste plaats leert de dagelijksche

waarneming, dat in de natuur de jonge plantjes, afkomstig van vruchten,

welke tijdens den oogst toevallig op den grond gevallen zijn en die

ontstaan waren aan een zieke moederplant, eveneens door de ziekte

worden aangetast, zooals een vergelijkend onderzoek der wortels be-

wijst. De jonge plantjes worden klaarblijkelijk ziek ten gevolge van

besmetting na hun kieming. Er is geen enkel bewijs voor een reeds

bestaan der ziekte in de vrucht. De besmetting geschiedt onder den

grond, en heeft plaats,— van de wortels der moederplant naar die

der jonge plant —,
ten gevolge van een verhuizing van den worm

in de oppervlakkige lagen van den bodem, rondom den boom. Gölui

deed ook proeven met kunstmatige infectie. Hij nam wortels, dicht

bezet met knobbels en jonge plantjes, ontwikkeld uit zaden van ab-

soluut onverdachte herkomst en waarvan voor alle zekerheid de vol-

komen normale toestand, de geheele afwezigheid van eenigen knobbel,

opzwelling of andere onregelmatigheid aan de wortels vastgesteld was.

Vervolgens bracht hij beide in nauwe aanraking met elkaar in een

Vil t, speciaal voor de proefneming bestemd. Indien de ziekte besmet-

telijk was, zouden de plantjes mettertijd ziek worden, zouden hun

wortels de knobbels vertoonen, welke er vóór de proef niet waren.

Deze
proeven, zorgvuldig herhaald, leiden tot de stellige uitkomst,

dat de ziekte besmettelijk is.

Jobeiit was de eenige waarnemer, die vóór gölui de betrekking

Reikende, die er tusschen den worm en de ziekte van den koffie-
°ora bestaat. Maar hij gaf in zijn voorloopige mededeeling 1 slechts

weinige inlichtingen omtrent dit dier. Hij zag de Icystes (de saccos

gölui) en de eieren »a tous les degrés de Involution ; les plus
avancés présentent l’aspect suivant: la forme est elliptiquè, quel-

o n 1 ' ur uue maladie du Caféier ubservce uu Brésil in de Comptes Rendus,
9 Dec. 1878. p. 943, . ■ . .
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quefois réniforme; la membrane d’enveloppe est hyaline, et dans

l'intérieur se trouve enroulo sur lui-raOrae un petit ver nématoïde
,

long, quand il est développó ,
d’environ un quart de millimetre,

qui n’est autre qu’une Anguillule. Get animalcule n’offre pas trace

d’organes sexuels; il n’est encore qu’a une première phase de son

dcveloppement. Chaque kyste contient de 40 a 50 oeufs, et si Ton

fait un calcul approximatif, on arrive au chiffre, trop faible certaine-

ment et pourtant eifrayant, de plus de 80 mülions d’Anguillules par

Caféier. Arrivés au tenue du dóveloppernent intra-ovulaire et de la

vie intra-radicellaire, les animalcules s’échappent au dehors
,

laissant

béante la cavité dans laquelle ils se sont développés, et la radicelle

ne tarde pas a pourrir et a étre envahie par les cryptogaraes; la

terre qui entoure les Caféiers morts est remplie d’Anguillules n’offrant

pas encore d’organes göncrateurs. Ces Anguillules ne sont pas révivis-

centes; la sécheresse les tue
,

ce qui explique l’imrnunité des Caféiers

en terrains très-secs.”

Gölui’s uitvoeriger onderzoekingen stemmen slechts gedeeltelijk
met de waarnemingen van jobrut overeen. De eieren, in grooter of

kleiner aantal in de saccos voorkomende, hebben volgens hem den

vorm van een verlengde ellipsoïde, waarvan de grootste as, na dik-

wijls herhaalde metingen, een lengte bleek te bezitten van 0,085 m.M.

Zij zijn voorzien van een hyalinen, zeer stevigen en resistenten wand.

Onderzoekt men de eieren van verschillende saccos
,

dan vindt men

ze in allerlei phasen van ontwikkeling. In zijn figuren heeft hij een

reeks van deze eieren weergegeven, van het zeer jonge ei af tot

dat, waarin reeds een worm gevonden wordt op het punt om de

hem insluitende membraan te verbreken. Do eieren ondergaan een

volledige klieving; een nauwlettende studie van de ontwikkeling

dier eieren toont met alle zekerheid aan
,

dat men met een nematode-

worm te doen heeft. I)e jonge nematode blijkt bij het verlaten van

het ei een zeer kleine, fijne worm te zijn
, cylindrisch van gedaante.

Na het meten van vele individuen vond gölui 0,3 m.M. voor de

gemiddelde lengte van het dier. Het is volkomen doorschijnend en

ongekleurd. In het begin onderscheidt men betrekkelijk niets van

inwendige organen. Meer ontwikkelde exemplaren vertoonen een sa-

mengesteld anatomischen bouw. Men herkent in het kopeinde een

doorschijnenden oesophagus , duidelijk gescheiden van het intestinum.

De lengte van den oesophagus bedraagt bij benadering een vierde

van de geheele lengte van het dier. Bij gebruik van sterkere vergroo-
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tingen ziet men in het begin van den oesophagus een mondstekel

(stilet), welke dient om de planten weefsels te doorboren.

Aan bet andere einde van den oesophagus bevindt zich een spherische

verwijding, waarvan de spierachtige wanden sterk ontwikkeld zijn en

een soort van zuigtoestel (ventosa) vormen , bestemd om meer kracht

te geven bij het zuigen. Vervolgens komt het intestinum, waarvan

men de bijzonderheden niet kan herkennen. De staart van den jongen

nematode gaat langzamerhand in een zeer fijne punt over. De wanden

van het lichaam zijn tamelijk dik en soms van fijne, dwarse strepen
voorzien. In deze phase van het leven ziet men geen spoor van voort-

plantingsorganen
,

zoodat het criterium ontbreekt om te weten
,

welk

individu mannelijk en welk vrouwelijk is. Men kan deze jonge nema-

toden steeds vinden, wanneer men versche knobbels dissekeert en een

deel er van onder den microscoop brengt, na vooraf een droppel
water te hebben toegevoegd. Men ziet dan de genoemde dieren zich

bewegen, door de vloeistof krachtig met kop en staart te geeselen.
Ook zal men ze, maar steeds in geringer aantal, vinden, wanneer

men kleine deeltjes van de aarde, welke aan de wortels hangt, onder-

zoekt. In de dwarse en overlangsche doorsneden ziet men altijd exem-

plaren van jonge nematoden, verborgen tusschen de cellen van het

parenchym. Dit zijn blijkbaar individuen bezig te verhuizen door de

opgezwollen wanden van den knobbel.

Wanneer men een groot aantal van versche knobbels dissekeert,
zal

men zeker onder den microscoop, naast de jonge nematoden,
ook van hen in vorm afwijkende exemplaren aantreffen. Het zijn de

volwassen wijfjes, welke niet meer regelmatig cylindriseh
,

maar knods-

vormig zijn; het kopeinde is fijner dan het staarteinde. Göldi vond

voor de lengte 0,4 m.M. als gemiddelde van de metingen van ver-

schillende individuen. Het volwassen wijfje is eveneens doorschijnend
en ongekleurd, maar het integument is dikker. De bouw van den

oesophagus is samengestelde! - . Men onderscheidt de verwijding met de

stiaalswijs geplaatste, musculeuse vezels. Verder ziet men een tweede

vu wijding. 1
Een mondstekel is ook aanwezig en men herkent het

mtestinum evenzeer als bij de niet volwassen nematoden; in dit

opzicht bieden de wijfjes geen bijzonderheden aan. Hetgeen iets ka-

j

eeiste verwijding wordt gewoonlijk spier-, zuig- of
pompmaag

of eerste balbus,
WCe^e verw Sding maag of tweede balbus genoemd. Zie o. a. Dr. J. 1UTZEMA BOS,

L’angalllule de la Tige (Tylenchus devastatrix KüHN), in dc Archives Teyler, Série II,
1- Hl, 1888.

’
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rakteristieks geeft aan den vorm, is de stekel aan het staarteinde.

Deze vormen, welke göldi nooit buiten de knobbels heeft gevonden ,

geven in een droppel water veel minder teeken van leven. Zij rollen

zich niet op en bewegen zich niet al geeselende door de vloeistof;

zij zijn langzamer en passiever.

Mannelijke individuen heeft göldi zelden aangetrolfen, evenmin in

de natuur als bij kunstmatige culturen. Soms vond hij naast de jonge
nematoden (larven), individuen, welke een weinig grooter waren, wier

genitaal apparaat (armadura genital) deed vermoeden, dat zij van het

mannelijk geslacht waren; zij hadden denzelfden habitus als de larven ;

de verwijding van den oesophagus stemde overeen in vorm en plaat-

sing ; dit alles bracht göldi er toe het er voor te houden
,

dat het

mannelijke individuen waren. Evenwel zal hij nog speciaal zijne onder-

zoekingen aangaande het mannelijk geslacht van den worm van den

koffieboom voortzetten. 1

Omtrent den aard en oorsprong der »saccos”, welke men regelmatig

binnen de knobbels vindt, vermeldt Jobert 2
zeer weinig. Hij zegt

slechts, »que ces renflements contiennent des kystes a paroi hyaline,

qui ont pour siége soit le parenchyme cortical, soit le cylindre

central; que ceux qui siégent dans le parenchyme cortical, en se dé-

veloppant, ont pour action de déjeter et de détruire par approche le

faisceau fibro-vasculaire. Ceux qui siégent au centre commencent par

disséquer et isoler les divers cléments qui les avoisinent; on chercherait

en vain tracé du faisceau central quand les kystes sont développés.

Enfin, il est faeile de voir que plusieurs de ces kystes sont venus

s’ouvrir au dehors, et la radicelle est couverte de ces blessures pro-

fondes, largement ouvertes. Les cellules extérieures des renflements

sont très-grandes; quelques-unes présentent des signes de segmen-

tation; elles ne contiennent ni raphides ni amidon. Si 1’on examine

les jeunes renflements j ceux des extremités particulièrement, on trouve

dans ces kystes, situés tout prés du point végétatif, une quantitó
d’éléments ressemblant a de jeunes ovules; sur les plus gros ren-

flements les kystes contiennent ces éléments a tous les degrés de

développeraent. Ce sont bien des ovules a tous les degrés de 1’évolution.”

1 '1'lUiüB schrijft in zijn vroeger nangchnalde onderzoekingen over de sereh, dat ook

hij de volwassen mannelijke dieren niet met zekerheid heeft kunnen herkennen.

2 Jobebt. Sur unc maladic du Caféier, observée an llrésil, in de Comples Rendus,
9 Dec. 1878, p. 912.
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De »saccos” zijn, volgens göi/di
,

spherisch
, peervormig ; in ’t algemeen

kan men zeggen ,
dat zij zeer veranderlijk van vorm zijn

,
hetgeen even-

zeer geldt voor de grootte. Göj.di vond 0,47 m.M. voor de gemiddelde
lengte, verkregen uit vele metingen. Wanneer men ze in verschen toe-

stand isoleert, dan zijn zij zoo ondoorschijnend, dat men absoluut niets

onderscheidt, wat betreft hun histologischen bouw. Om meer van de

samenstelling te weten te komen
,

is het noodig ze vooraf te behan-

delen overeenkomstig de voorschriften, bij zoölogische onderzoekingen
in gebruik. Op deze wijze kwam gölui tot het resultaat, dat de

blaasjes, gevormd door den nematode van den koffieboom, wijfjes
Z1jn , welker vegetatieve organen saamgekrompen zijn en waarvan het

ovarium een zoodanigen staat van turgescentie heeft bereikt, dat het

moeielijk wordt den aard te leeren kennen van dezen eigenaardigen
zak. In de microscopische preparaten van deze »saecos” herkende hij
de karakteristieke deelen van het volwassen wijfje, het kopeinde en

den oesophagus met de dubbele verwijding, waarvan het achterste ge-
deelte

,
meer ontwikkeld, nog de radiaire structuur had bewaard. De

zakken hebben een sterk integument. 1

JoBRitT zegt in zijn voorloopige mededeeling: »ces Anguillules ne

sont
Pas réviviscentes;. la sécheresse les tue, ce qui explique l’inununité

des cafóiers en terrains trèc-secs”. Göldi bestrijdt zoowel de praemisse
als deductie. A priori dacht hij reeds, dat het niet herleven van

den nematode van den koffieboon) zeer onwaarschijnlijk zou wezen.

Needham, die over Anguillula tritici schreef, gaf, in 1744, eenige
knobbels van triticum aan den Engelschen natuuronderzoeker baker,
welke door deze te bevochtigen, de anguillula’s in 1771 deed her-

oven, dus na een 27-jarig tijdperk van rust. Een herleving na 20
jaien van rust is voor verschillende soorten aangetoond. Davaine

•acht laiven, 3 jaar oud, onder de luchtpomp en liet ze in het
vacuum gedurende 5 achtereenvolgende dagen. Na 3 uren in aan-

niet water geweest te zijn, herleefde het grootste deel der

ouderzwk!
UlZEMA B °S ‘leelt m Ü mcile

i
dat GÜLDI zich, evenals MüLLER en FRANK, die

mc j
. ' ln

o
en tobben gedaan over Heterodera radicicola .

4
, vergist omtrent den aard der

troffen 7\'
em^1^onen gevulde blaasjes, welke in de plantenweefsels worden aauge-

van het wi’f

en,
. een couP e makende van den »eizük”, welke zich aan ’t achtereinde

RITZEMA bos

ev*
gemeend dat zij ’t «wijfje” doorsneden. Binnenkort hoopt dr.

»
n

ain ooneu
>

dat deze tot heden onjuist werd waargenomen.

0 Deo* 1R7Q

RT
’ S^ r

«

Une maladie du Caféier
>

«beervee au Bre'sil, in de Comptes Rendus,
” J-’ec - io7o, p. 943.
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larven. Deze waarnemers vermelden, dal het vermogen om te her-

leven een eigenschap is van de larven, niet van de volwassen dieren.

Zij teeltenen er bij aan, dat deze proeven steeds slagen, wanneer

de Anguillula’s, bestemd om later tot het leven teruggeroepen te

worden
, tijdens het proces van uitdroging omringd zijn door korrels

van fijn zand. Bastian maakt melding van het vermogen om te her-

leven bij alle soorten der geslachten: Plectus, Aphelenchus, Cepha-

lobus, Tylenchus. 1 Ckamek schreef aan göldi
,

dat het niet herleven

van den nematode van den koffieboom onwaarschijnlijk zou zijn
,

aan-

gezien dit vermogen meer of minder algemeen voorkomt bij de ge-

heelo familie.

Göldi's proeven werden op de volgende wijze genomen. In het

begin der maand Juli van 1887 verzamelde hij een groote hoeveel-

heid wortels van zieke koftieboomen , voorzien van versche knobbels.

Een gedeelte er van werd zorgvuldig gedroogd; zij droogden snel

en werden daarna in een doos gesloten, welke op een droge

plaats bewaard werd. In de eerste dagen der maand September van

hetzelfde jaar nam hij een deel dezer wortels, waarvan de talrijke
knobbels saamgeschrompeld waren. Hij deed ze in een porseleinen

vat, bevochtigde ze geregeld en belette de verdamping door middel

van een glazen klok. Een week later wiesch hij zorgvuldig de wortels,

een voor een, af, om zeker te zijn, dat geen vreemd lichaam aan

het uitwendige daarvan bleef hangen. Daarna dissekeerde hij de

knobbels, door middel van histologische naalden, onder den micros-

coop en voegde er een droppel water aan toe. In elk deel vond hij
levende larven in het bezit van alle functies

,
dus na 2 maanden van

volstrekte rust en onder voorwaarden, zeker zeer nadeelig voor andere

organismen. Hij herhaalde deze proeven meermalen en altijd met de-

zelfde uitkomst. Nooit trof hij een knobbel aan, welke geen levende

larven bevatte. Bovendien*, waren de eieren volkomen normaal; hun

voorkomen bewees ontwijfelbaar, dat zij niets geleden hadden door

de verandering der uitwendige voorwaarden, waaraan de knobbels

onderworpen waren geweest. De herleving van den nematode van

den koffieboom is dus proefondervindelijk bewezen, ten minste in den

toestand van larve.

1 Kitzema Hos, welke eveneens proeven met Tylenchus heeft genomen, deelt ook

mede, dat de larven herleven, niet de volwassen dieren (L’anguillnle de la Tige,
Jrc/iivts TajUr,

Série 11, 'i' lil. 1888).



43VIJANDEN DEII K01TIEPLANT.

Wat de systematische plaats van den nematode van den koffieboon!

betreft, zoo behoort hij tot do familie der Anguillulidae: maar göldi

kon hem niet brengen onder het geslacht Anguillula, zooals jobeiiï

heeft gedaan, welke laatste onderzoeker niet in de mogelijkheid was

om een soorts-determinatie te maken, daar hij het volwassen dier

niet kende. Volgens göldi bezit de nematode van den koffieboora

kenmerken, welke ook bij sommige der bekende geslachten voor-

komen ; maar het geheel der kenmerken veroorlooft zijns inziens niet

hem onder te brengen bij een dezer geslachten. Hij zag geen ander

middel om aan deze systematische moeielijkheid te ontkomen, dan

voorloopig van dezen worm een nieuw geslacht te maken. Wat de

soort betreft, zoo kan zij volgens hem niet worden geïdentifieerd met

eenige tot heden beschreven soort. Göldi stelt als wetenschappelijke

benaming voor; Meloidogyne exigua.¹ Hij geeft de volgende diagnose

van het nieuwe geslacht: lichaam (van de larve) cylindrisch
,

langzamer-

hand alhemende tot het staarteinde- (van het wijfje) knodsvormig,
voorzien van een staartstekel; » Ventosa caudal” ontbrekend; integument

(van de larve) van fijne, dwarse strepen voorzien; oesophagus (van de

larve en het wijfje) met een groote , terminale
, musculeuse verwijding;

uitmonding van het centrale excretie-orgaan ontbrekend. Nematoden ,

parasiteerende in planten, herlevend, vivipaar. Het volwassen wijfje

enkysteert zich binnen pathologische knobbels in de wortels van zekere

planten, zwelt op en vormt een »sacoo”, waarin de eieren bevat zijn. 2

In een afzonderlijk hoofdstuk worden door göldi de verschillende,

1

Meloidogyne - , in den vorm van een appel of peer]; yvvr,, vrouw;
cxl Sua

.> klein. De geslachtsnaam is ontleend aan den bijzonderen vorm van het geen-

ysteerde wijfje, dat een appel of peer nabootst; de soortnaam is gemaakt naar aan-

eiMng van de geringheid der afmetingen van den nematode.

Volgens CARL MULLER en B. l’RANK is de nematode, door GoLDI Meloidogyne
c)>igaa genoemd, niet anders dan Melerodera radicicola. In de Landto. Jahriucher

,
13.

ll.ind, 1884 zegt MÜLLER in zijne Mittheilung über die unseren Knllurpflanzen schiid-

'ehen, das Geslecht Heterodera bildenden Wiirmer op bl. 14, dat Heterpdera radicicola
“"h de oorzaak is van de wortelziekte van den koffieboom. In de Berichte der deutschen
lol.

Gesellschaft
,

Band II, 1884 schrijft ERANK in zijn mededeelingeu über das

uizelttleheu und die durch dasselbe verursachten Beschildigungen der Pflanzen op

■ 133
,

»dass diese Frage nur durch Infectionsversuche entschieden werden kanu”. Frank
n toen ook zulke proeven en deelt als resultaat mede: »durch diese Versuche dürfle

specifische Ideutitat des Wurzeliilchens auf den verschiedensten Pflanzen und in den

fusten Bandera hinreichend erwiesen sein”. Ook uit een schrijven van dr. KIïzema

. ' '■* 1 ln 'j
* hij voor zich niet twijfelt, dat GoLDl’s koffiewortel-uematode identiek

ts met Heterodera radicicola
;; hij zal dit binnenkort aantoonen.
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door anderen aangenomen oorzaken der ziekte besproken; maar hij

vindt geen gronden, om een dezer als zoodanig te erkennen
,

al mogen

ook enkele hierbij een zekere rol spelen; de neraatode is, volgens

hem, de primaire oorzaak der ziekte van den koffieboom.

In de streek, door de ziekte aangetast, heeft, zooals reeds is mede-

gedeeld , de cultuur van het suikerriet een groote uitbreiding ver-

kregen. In meer dan een plantage is in de laatste jaren de cultuur

van den koffieboom door die van het suikerriet vervangen. Göldi

richtte daarom zijn aandacht ook op het suikerriet; maar hij vond

geen betrekking tusschen dit riet en de ziekte van den koffieboom.

Op Java heeft men, zooals reeds vroeger werd medegedeeld, een

nematode gevonden, parasiteerende in de wortels van het suikerriet;

deze is beschreven onder den naam van Heterodera Javanica. ¹ In

Brazilië heeft goldi nog niet in de wortels va» het suikerriet een

nematode kunnen ontdekken.

Aan het slot van zijn verhandeling deelt göldi zijn denkbeelden

mede aangaande de therapie en de prophylaxis. Hij wijst er, wat de

eerste betreft, met nadruk op, dat men geen resultaten moet verwach-

ten
,

welke zouden kunnen leiden tot de ontdekking van een afdoend

en onfeilbaar geneesmiddel tegen de ziekte van den koffieboom, op

plaatsen waar zij zich vertoond heeft. Hij heeft de vaste over-

tuiging dat, waar het de ziekte van den koffieboom geldt, een the-

rapie
,

welke aan de wenschen van den planter zal voldoen , even pro-

blematisch is als in het geval van de ziekte van den wijnstok, ver-

oorzaakt door Phylloxera, daar de koffieboom, wanneer de ziekte

zich uitwendig vertoont, niet alleen ziek, maar reeds stervende is.

De toestand van de wortels is dan reeds zóó, dat niets meer in staat

is de plant aan haar noodlottige bestemming te onttrekken ; zij moet

1 M. TliEUB. Onderzoekingen over sereh-ziek suikerriet, gedaan in ’s Lands Planten-

tuin te Buitenzorg, in de Mededeelingen uit ’sLands Plantentuin, II, 1885.

M. TB.EUB. Quelqucs mots sur les effets du parasitisme de l’Heterodéra Javanica dans

les racines de la caune a sucre, voorkomende in de Annales du Jardin de Botanique
de Buitenzorg ,

vol. VI, 1887, p. 93, met een plaat.

Men kent tegenwoordig drie soorten van Heterodera, H. Schachtii Schmidt, de oor-

zaak der z. g. Rübenmüdigkeit van den bodem, welke niet alleen nadeel toebrengt aan

het worlclsysteem van de beetwortels, maar ook leeft in tal van andere planten; H.

radicicola Greelf, die gallen veroorzaakt aan de wortels van verschillende planten en II.

Javanica Treub, welke gevonden is in.de wortels van aan serebziektc lijdend suikerriet,

waarbij aanzwellingcn of gallen ontbreken, hoewel soms een streven naar galvorming

zich vertoont.
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sterven. Zulk een plant te willen redden, zou hetzelfde zijn als te

trachten iemand te genezen, van wien een zeer belangrijk orgaan,

bijvoorbeeld de longen ,
volkomen verwoest was.

Goldi toont aan, dat de strijd tegen de ziekte van den koffieboom

geen anderen vorm kan aannemen dan dien van prophylaxis. Tevens

zegt hij
,

dat de voorbehoedende maatregelen rechtstreeks afgeleid

moeten worden van een ernstige, wetenschappelijke diagnose betref-

fende den aard der ziekte en dat elke empirische poging moet ver-

worpen worden
,

die een ander punt van uitgang heeft. Tot nu toe

is hij slechts in staat een schets betreffende de prophylaxis te geven ,

die in geen enkel opzicht aanspraak maakt op den naam van een

volledig en volmaakt werk. Verschillende, onvoorziene omstandigheden

noodzaakten hem aan het diagnostische gedeelte meer tijd te besteden

dan hij oorspronkelijk gedacht had te moeten doen; slechts op

het laatst was het hem mogelijk al zijn aandacht te schenken aan

prophylactische onderzoekingen. Hij vat zijn raadgevingen aldus samen.

Wat de grondsoort betreft, vermijde hij, die een nieuwe koffieplantage
wil aanleggen

,
zooveel mogelijk een zeer zandigen bodem (bijna zuiver

kwartszand of zand vermengd met leem). Een terrein zal des te ver-

kieslijker zijn, — wil men aan de ziekte van den koffieboom ont-

komen
,

— naarmate de hoeveelheid zand geringer en die van het

leem grooter is. Een zuivere leembodem is voor den nematode on-

geschikt. Een planter, die aan de noodlottige ramp wenscht te ont-

komen
, moet volstrekt elke muda van onbekenden oorsprong weigeren

en des te meer voorzorgen nemen, naarmate bij dichter bij de aan-

getaste streek woont. In zulk een streek zal de handel in mudas tus-

sen de plantages geheel moeten ophouden. De planter moet slechts

mudas in zijn plantages brengen, die op eigen grond en onder zijn

onmiddellijk toezicht zijn gecultiveerd. Ook moet hij zorgvuldig muda

voor muda onderzoeken
,

voordat hij haar ter bestemder plaatse in de

nieuwe aanplanting overbrengt. Zonder aarzeling moet hij elk plantje

wegwerpen, dat de geringste verschijnselen van de vroeger beschreven

afwijkingen vertoont; hij moet elke onregelmatigheid in de dikte der

wortels wantrouwen. Het verdient aanbeveling stelselmatig te planten ,

krachtig zaad te nemen, gezond en van volstrekt onverdachte her-

komst. Men moet de vermenging van zaden
,

bestemd voor den aan-

lilant, vermijden, zelfs van die welke op eigen grond zijn voortge-
homen, vooral in de landen

,
welke in of nabij de aangetaste streek

gelegen zijn. Niets is beter om de kiem der ziekte in een kofiieplan-
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tage, waarin zij zich heeft vertoond, uit te roeien. Koffieboomen ver-

planten
,

zelfs gezonde, op plaatsen welke door doode wortels bedorven

zijn, is vergeefsche moeite (encher d'ai/ua um cesto). Zij sterven toch

binnen korteren of bangeren tijd. De planters uit de aangetaste streek

bevestigen dit. De reeds zeer oude boomen moeten verwijderd worden,

vooral die, welke er ziekelijk uitzien; zij moeten verbrand, geheel en

al uitgeroeid worden
,

door zelfs zeer zorgvuldig hunne wortels uit te

graven. Een meer radicaal middel tegen een ernstig aangetaste plantage

zou zijn, —
ofschoon göldi het even ongaarne zegt als de planter

het hoort, — vernietig haar totaal. Hij zegt niet: verlaat de plan-

tage, maar hij zegt; vernietig haar geheel. Een zorgzaam planter,
die plantages heeft in of nabij de aangetaste streek, kan echter de

hevigheid van de uitwerking der ziekte te keer gaan ,
indien hij den

toestand der wortels van elk individu herhaaldelijk onderzoekt. Hij

moet altijd op zijn hoede zijn tegen het dreigend gevaar en steeds

gereed staan om het kwaad in zijn uitbreiding te beperken. Het schijnt

göldi toe, dat er een tijd zal komen, waarop de planter uit een

aangetaste streek met den onderaardschen vijand rekening zal gaan

houden en koffie zal gaan planten, niettegenstaande de ziekte, op de-

zelfde wijze als men in Europa geleerd heeft rekening te houden met

Phylloxera. De wijze van cultuur zal ingewikkelder worden. Op de

vraag of men misschien den koffieboom op het terrein van een plantage,

welke door de ziekte vernield is, onmiddellijk kan herplanten, kan

oöldi slechts ontkennend antwoorden
, en wat hij medegedeeld heeft over

het herleven van den nematode van den koffieboom
,

over diens groot

weerstandbiedend vermogen in het algemeen, zal doen begrijpen,

waarom de on middellijke herplanting in dergelijke omstandigheden ge-

(lualificeerd moet worden als een onvoorzichtige en zelfs gevaarlijke

maatregel. Laat den grond gedurende een reeks van jaren ongebruikt

voor koffiecultuur; gebVuik hem voor andere culturen, vooral voor

die van eenjarige planten. ! Waarschijnlijk zal een tusschentijd van

8 ü. 10 jaren van rust voldoende zijn, om tot den aanplant van

koffie terug te keeren. De planter moet zich bijtijds van »mudas”

voorzien, ontstaan uit zaden van onverdachte herkomst; hij moet

kweekerijen ( viveiros) aanleggen ,
waarin hij elk individu aan een her-

1 J. KülIN heeft met voordeel gebruik gemaakt van vangplanten.Zie zijn onderzoekingen

over Heterodera Schachtii, voorkomende in de Berichte aus dem phys. Laborat. des

Landw. Inst. d. Univ. IIatIe Heft 8 en 4, waarin een opstel over »die Wirksamkeit

der Nernatoden-Fangpllanzen.”
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haald onderzoek naar den toestand der wortels kan onderwerpen.
Nadert de tijd van verplanting naar den koffietuin, dan moet de

planter de grootst mogelijke voorzorgen nemen, door elke »muda”
te

vernietigen, welke in de wortels de reeds beschreven onregelmatig-
heden vertoont. Zijn waakzaamheid moet nooit ophouden. Moge men

daardoor tijd verliezen
, men wint er door aan geld; en op den aard

der ziekte lettende, is cöi.m er zeker van, dat een zoo aanhoudend

onderzoek van do koffieboomen rijkelijk zal beloond worden. Wie een

giootei aantal jaren kan wachten met de herplanting van een ver-

nielde plantage, zal goed doen met zoo te handelen.

Op de vraag, of de aangegeven voorbehoedende maatregelen een

volstrekten waarborg tegen de verschijning der ziekte in een nieuwe

plantage , gereed gemaakt volgens de genoemde voorschriften
, opleveren ,

luidt Göi.m’s antwoord zeer bepaald.

Hij verklaart, dat, indien men de voorschriften werkelijk met alle

gestrengheid, welke hij eischt, nakomt, er geen gevaar bestaat, dat
de ziekte spontaan ontstaan zal, in welke plaats ook, die vroeger
van de plaag was bevrijd. Indien de ziekte zich weer vertoont, dan
zal _ dlt niet door een spontane generatie van den nematode van den

koffieboom zijn, maar door een oorspronkelijke of latere infectie. Als

Zljn vooisclniften niet zorgvuldig worden opgevolgd, dan is een

enkele »muda'’, waarvan de wortels levende knobbels bezitten, en die
"iet

weggeworpen is ten tijde van de verplanting uit de kweekerij
111 de nieuwe plantage, voldoende om de ziekte te doen voortduren,
0111 de " le"we aanplanting te besmetten. Hij verklaart dit categorisch
e" drukt er tevens op, dat zulk een wederverschijning der ziekte in
geonen deele kan dienst doen als een deugdelijk bewijs tegen hetgeen
"J gezegd heeft, maar geheel en al voor rekening komt van den

P anter
,

als in deze eenig verantwoordelijk persoon.

iegenwoordig houdt göldi zich bezig met de volgende vragen: zal
6 ™0gelÜk zlJn een nog jonge »muda” tegen de ziekte te beschermen,

as 4J eenmaal overgebracht is naar haar blijvende plaats in de plan-
“ge? Zal het ■"Qgelijk zijn een jonge »muda”, welker wortels de eerste

1 en van de ziekte vertoonen, te behouden? Kunnen de vruchten

bld
.

geVal ook dienen als vehieulum of vervoermiddel voor de
61 z*ek te, en

,
als dit zoo is, bestaat er dan eenig middel om

e za en, die voor de aanplanting bestemd zijn, te ontsmetten,
zon ei nadeel

aan de kiemkracht te berokkenen ?
Van het begin van zijn opdracht af deed göldi een reeks van proef-
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nemingen aangaande de uitwerking van verschillende soorten van mest

op den koffieboom
,

in ’t bijzonder met betrekking tot de quaestie der

ziekte. Later hoopt hij de uitkomsten dienaangaande bekend te maken.

Hij kan echter de gelegenheid niet laten voorbij gaan zonder een

belangrijke waarneming te vermelden betreffende de mogelijkheid, om

met succes koffie te planten in uitgeputten grond (terra cansada). Op

zijne reizen was bij in de gelegenheid een prachtige koffieplantage te

bezien
, met schoone en krachtige boomen

,
zóó beladen met vruchten ,

dat de eigenaar rekende op een goeden oogst, dat namelijk elk een

halve arroba zou opbrengen. Deze plantage, die niet zeer groot was,

onderscheidde zich aanmerkelijk van alle naburige koffietuinen. En

toch was zij aangelegd op een grond, die weinige jaren vroeger werd

beschouwd als van geringe hoedanigheid te zijn, en welke achtereen?-

volgens tot alle raogelijke culturen had gediend, dus eigenlijk gezegd

op een uitgeputten grond. Maar de eigenaar, een werkzaam en kundig

man, had den grond diep bewerkt, rijkelijk bemest en alle jaren

zorgvuldig behandeld. Er kwam geen enkel individu voor, dat door

de ziekte was aangetast, niettegenstaande de grond deel uitmaakte

van de aangetaste streek. 1

1 Naar aanleiding van deze waarneming, door GÖLDI gedaan, verdient vermelding

hetgeen 1UTZEMA BOS schrijft in zijn voorloopige mededeeling over de bloeinkoolziekte

der aardbeien, veroorzaakt door Aphelenchus Fragrariae Nov. Spec., voorkomende inliet

Maandblad voor Natuurwetenschappen
,

N°. 7, Jaargang 1889. Men leest daar: »MAY uit

St. Paul’s Cray (Kent) had een veld van 14 acres (1 acre = 0,4047 Hektare) met

aardbeien beplant, waarvan ongeveer de helft ziek waren. Hoewel bij sedert langen tijd

op groote schaal aardbeien kweekte, bad bij deze ziekte nooit waargenomen. Over de

gebeele oppervlakte van zijne 14 acres was de plaag overal ongeveer even erg, »exeep-

ting on half an acre where there were potato clamps before planting, and one where we

had a large manure mixen — these two patches look well all but an odd plant here

and there, about onè in 50 in these two patches.” Hieraan voegt UIïZEMA BOS toe:

uit de laalstvermelde waarneming scheen te blijken, dat de oorzaak der ziekte naar alle

waarschijnlijkheid moest wortlen gezocht in parasieten, die in den bodem aanwezig waren,

maar die gedood werden door het plaatsen van een’ mesthoop op den grond. Verder

schijnt het, dat deze parasieten gedood worden doordat zij diep in den grond worden

begraven, zooals allicht het ge\al is op plaatsen van een’ akker, waar aardappelen ge-

durende den winter ingekuild waren, en waar die kuilen natuurlijk later weer dicht

gemaakt worden. Ook is ’t mogelijk, dat bij zoodanige handelwijze de parasieten, op
de

bepaalde plek, waar de kuil was, aanwezig, ver over den akker werden verspreid; zoo-

dat die plek zelve, èn door begraving der parasieten diep in den grond, èn door ver-

spreiding van deze over eeue veel grootere oppervlakte dan de oorspronkelijke, tamelijk

vrij van parasieten werd op de plaats, waar de aardappelkuil was.

In zijn onderzoekingen omtrent l’anguillule de la tige (Tylenchus devastatrix Kiihn) et
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Dit voorbeeld toont aan, welke groote voordeelen men met zeker-

heid kan verkrijgen door het intensief systeem en bewijst, dat de

productie van koffie op groote schaal zal vermeerderen
,

wanneer men

kleine eigenaren krijgt, die weinig, maar met zorg planten. Immi-

gratie, kleine eigendommen, intensief systeem zijn een vereeniging
van factoren, waarvan

,
naar goldi’s innige overtuiging, de toekomst

der agricultuur in de provincie Rio de Janeiro afhangt; het zijn de

eenig afdoende middelen om moedig de rampen, welke de algemeene
welvaart (fortuna publica) bedreigen ,

onder de oogen te zien.

les maladies des plantes, dues a ce Nematode, verschenen in de Archives Teyler ,
série

t. III, deuxicme parlie, p. 118, schrijft UITZEMA BOS; »depuia longtemps KüIIN a

eonseillé de labonrer profondément les champs infestés; Ie sol infesté doit être enterré,
et la terre pure, même quand elle serail maigre, doit être portee a la surface. Quoique
non experience ne s’est étendne que sur un petit champ, je crois toutefois ponvoir con-

finner 1’observation de KüllN. D’nn champ infesté
par

les anguillules du seigle, la

inoitie euviron fut labourée a deux pieds de profondeur, 1’autre moitié ne requt qu’un
labour superfieiel. A 1’automne suivant, lorsqu’ on y sema du hlé, 1’influcnce du labour

piofond etait tres apparente sur la partie, labourée profondément: la maladie avait pour
°>nsi dire disparn, tandis

que
tout a cóté elle continua a sévir. II vésulte de ce fait

que les anguillules vivent de préféreuce dans les couches supérieures. Ce qui le prouve

aussi, c’est qu’on peut enrayer la multiplication de la maladie en creusant une rigole
““tour de 1’endroit infesté. Quant a la profondeur que cellc-ci doit avoir, je ne puis 1’in-

diqucr avcc certitudc pour tous les cas. II parait que
le plus souvent une profondeur

tl un pied sera suffisante; naturellemcnt on ne peut, de cette manière, qu’empêcher la

uiaudie des anguillules a travers le sol; la possibililé de la propagation par I’eau, qui
ehcichc les depressious, par le vent, par les pieds de 1’homme, par les sabots du cheval
ul

par les outils, n’cn existe
pas moins.”


