
Prof. l)" R6~{m, bestuurder van hot landbouwkundig-physio- 

logiseh laboratorium van hot landbouwinstituut der Hoogc- 

school te Koningsberg. Alvorans wij onze uitslagen made- 

daelen, zullcn wij die van doze beide onderzoekers samenvat- 

ten on doen kennen. 

( lVordl vervolgd.) (~-. 8TA.ES. 

OVER IIlSTEL (Viscum album) EN KLAVERWARKRUID 
( Cuscula epithymum). 

Hat Balgiseh Landbouwministerie, heeft v66r eenige 

waken, aen vragenlijst verspreid, bclretlbnde den mistal an hat 

Maverwarkruid. 

l ) a m i s t e l ( m a r e t a k k e n ,  v o g e l l i j m ,  Viscum album) is 

aen plant met lederaehtige, overblijvende bladeran, die zich 

voordoat in dan vorm van aen vrij regelmatigen struik an op 

de stammen on takkan van con aantal boomen en heesters kan 

grecian. 1)0 mistel haeft geen wortels, maar dringt door mid- 

dal van zuigorganen in heL hour van de waardplant,  waaraan 

hij zijn voedsel ontleant, tIet is dus con cable woekerplant,  

die wel is wear  ten gevolge van de aanwezigheid van bladgroan 

in hare bladeren hot minoraal, anorganisch voedsel in orga- 

nisehe stoffen kan omzelten, doeh al her mineraal voadsel 

waaraan zij behoefte heeft aan de waardplan[ moot on~leenen. 

Dat dezo daardoor sehade lijdt, ken sleehts moeilijk betwijfeld 

worden. Alleen waimeer men met reeds vrij oude boomen to 

dean heeft, wilt de teweeggebraehte schade niet altijd dadelijk 

in "t oog; bij jonge boomen daaventegen is zij vaak zeer duide- 

lijk. Er zijn thans reeds meet dan 100 plantensoorten 

bekcnd, waarop de mistel kan leven. 

Onder die soorten komen ook w'uehtboomen veer ,  zooals 

de appel, de peer, de mistel, de kwee;  vooral de beida aerste, 
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appol en peer, behooren tot de meest gewone waardplanten van 

den mistel. 0rider de andere boomen dienen de kanadapopu- 

lier, de haagdoorn, de robinia en de linde in de eerste plaats 

genoemd te worden. 

In Nederland komt de misgel alleen in Limburg voor, in 

Belgi~i daarentegen is hij meer verspreid, nl. in het oostelijk 

gedeelte van Henegouwen, in hot arrondissement Nijvel (prov. 

Brabant), in de kalkaehtige streken van de provineie Namen en 

I,uik, vooral in de omstreken van Namen, Roehefort en Luik. 

In de provineie Luxemburg zijn de vindplaatsen zeldzaam; 

noehtans is de mistel talrijker vertegenwoordigd in de aan- 

grenzende gedeelten van Frankrijk en van het groot-hertogdom 

Luxemburg, op gronde~ van denzelfden aard. Volgens LAU- 

RENT, leeraar aan hot Landbouw-instituut te Gembloers, die 

zieh sims jaren met do verspreiding van den mistel bezighoudt, 

schijnt deze plant, ofschoon zij op andere planten woekert, 

de kalkrijke gronden te verkiezen, t[et enkwest dat thans 

door hot Landbouwministerie daarover wordt ingesteld, zal 

daaromtrent misschien wel con weinig lieht brengen. 

Ilet w a r k r u i d  - -  en hier bedoelen wij vooral hot kla- 

v e r w a r k r u i d  ( C u s c u l a  e p ~ t h y m u m  = C. '15q/b l i i )  - -  is een 

woekerplant van con anderenaard, tier is een 66njarige plant, 

die op de klaver leeft, geen eigenlijke bladeren draagt en zieh 

voordoet in den vorm van dunne, roodaehtige draden, die de 

waardplant omwinden, door zieh om de stengels der waard- 

plant te  slingeren en van den eenen stengel op den anderen 

over te gaan, zoodat het warkruid vrij good kan vergeleken 

worden met ga ren ,  waarmede men de stengels der waard- 

planten zou aaneengenaaid hebben; vandaar de volksnamen 

du ive l snaa iga ren  en windsels~ die her warkruid in som- 

mige streken draagk 



Wij zullen van doze plant een volledige h;vensbesehrij- 

ring geven, wanneer wij over de uitslagen van hot onderzoek 

zullen ingelicht zijn. Wij willen ons thans bepalen bij hot 

aanhalen van enkelewaarnemingen, die eveneens door LAUm,:NT 

gedaan werden en veer de prak*ijk wel eenig nut opleveren. 

Over de proeven met hot zaaien van klaverwarkruid, die 

op een paar plaatsen (Calmpthout en Beverloo) in de Kempen 

(Belgisehe heidestreek) en te Brussel geen resultaat opleverden, 

terwijl zij op ten twaalftal plaatson in hot oostelijk gedeelte 

van Belgi5 wel gelukten, zullen wij hier niets zeggen, daar die 

proeven te woinig lalrijk zijn en LAUaE~T zieh *rouwens zelf 

onthoudt daaruit eenige govolgtrekking af to leiden. 

Belangrijker is ,, de afdoende uitslag, die dit jaar (1899) 

verkregen werd in den proeftuin, die aan den botanisehen ruin 

van hot 8taatslandbouwinstituut (re Gembloers) is geheeht. 

Hot terrein bostaat uit vijf perceelen, waarvan elk ieder jaar  

aanzienlijke hoeveelheden (hoeveel ?) meststoffen ontvangt nl. : 

I. salpetcrzuur natrium (sodanitraat of ehilisalpeter), 

zwavelzure ammoniak ; 

II. kainiet (potasehzouten) ; 

III. kalksuperphosphaat ; 

IV. kalk ; 

V. ehloornatrium (keukenzout). 

Op ieder pereeel word weideMavor (T~'ifoliuml)~'atense) 
en Maverwarkruid gezaaid, tier warkruid was zeer kraehtig 

op de pereeelen met kalk cn vooral met kainieg terwijl or 

weinig te vinden was op hot pereeel met s~ikstofmesg(I) en hoe- 

genaamd geen op dat met kalksuperphosphaat,. 

Op hot 5 ~ pereeel (met ehloornatrium) was de tdaver 

kwijnend, maar vrij van warkruid. Wanneer men doze 

laatste proof, die hot volgend jaar zal herhaald worden, bui- 

ten tokening laat, mag men besluiten dat potasehzouten en 

kalk de klaver vatbaar maken om door hot warkruid overrom- 
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peld te worden, terwijl ]let phosphorzuur als een voorbehoed- 

middel werk~. ,, 

LAURF, NT recent dat de o~r~wikkeling en de verspreiding 

van het k laverwarkruid ,  iu llelg'i~ eveneens in verband 

staat  met de samenstelling van den grond. Deze woekerplanL 

komt  zecv veelvuldig veer  in de kalkst reek en is daarentegen 

in her noordclijk gedeelte van ons land en - -  kunnen wij er 

bijvoegen - -  ook in Vlaanderen, op de klaver zeer zeldzaam. 

tier geopend onderzoek zal daaromtrent  wel de noodige 

inliehtingen leveren ; wij hebben eehter de uitslagen niet willen 

afwaehten;  maar  reeds van nu af willen wijzen o~) de waar -  

sehijnlijk hooge belangrijkheid van een gesehilde bemesiing in 

den strijd iegen her klaverwarkruid .  - -  In deze riehfing is 

ongetwijfeld hog reel te doen ; maar  de uitslagen, die tot nog 

toe I)ekomen zijn, met bepaalde meststoffen tegen sommige 

onkruidsoorten, zooals de zu r ingsoo r t en  (Rumex Acelosa, 
v c l d z u r i n g  en R~mexAcelosella,, s e h a a p s z u r i n g ) , d e  r a t e -  

l a a r  of r a t e l  (Rhinanthus major en mino~'), enz., zijn zoo 

bemoedigend, dat proeven van gelijken aard warm aanbevolen 

dienen te worden. 
G. STAES. 

OVER DOgR ROEST VEROORZAAKTE SGHAD[(1). 

,, De culturen van winterrogge in de broeikas van het 

landl)ouwstation werden in 1899 op een buitengewone wijze 

aangetast door her roest (i)uccinia linearis en P. ~'ubigo 

,, Daar sedert 26 jaren deze crypiogamische ziekte ons 

(I) La D~pression des Ir due d la l~otdlle par ACH. GRI;:6OIRI~, 
chef des travaux chimiques a la station agronomique de Gemb]oux. 
Bulletin de l 'agriculture.  1899. Tome XV Livr. 7, bldz. 6t3. 


