
Zijn resistentie tegen de honing-
zwam (Armillaria mellea) wordt erg
gewaardeerd door Amerikaanse u.al-
noottelers.
Een aangename verrassing is dat
twee Vlaamse groeiplaatsen wordet't
vermeld in de tekst en met fotos.
namelijk de Plantentuin in Meise er.r

het arboretum Wespelaar in Leuven.
Spijtig genoeg wordt er niets ler-
meld over notenallergie. Dit kor.nr
soms voor bij pecannoot (Carva

illinoinensis). Verhitting van deze

Iekkere noot heeft geen vernietigen-
de invloed op de allergenen, zoals
bij appelallergie. De Hinds of Claro
walnoot (Juglans hindsii) is ernstig
allergeen. Allergie voor de geu'o-
ne walnoten (luglans regia) kont
zelden voor. Een tweede tekortko-
ming is dat de waardpianten t,an de

u.alnootboorvlieg (Rhagoletis com-
pleta) niet vermeld worden. Deze
\oord-Amerlkaanse bolsterpara-
siet komt voor op de gewone en de

z\\'arte u,alnoot, de kleinvruchtige
u.alnoot (luglans microcarpa) en de

HLnds of Claro walnoot ( Juglans
hindsii).
Eer-L goede uitgebreide inder, biblio-
grahe en internetbronnen verhogen
de n.aarcle van het boek.
De sterk plantkundige invalshoek
\ all een bezorgde kenner en be-
rr onderaar van Juglandaceae is

goed brr-rikbaar voor diegenen die
n.reer ri,illen weten over onbekende
notensoorten. Het boek richt ztch
neer tot dendrologen dan tot wal-
notentelers. Heel wat notenweetjes
rvorden in drt zeer rijk geïllustreer-
de boek vermeld. De laatste zinvan

het boek zindeft wel na: 'Afsluitend
blijft de hoop dat de walnotenaf-
stammelingen die de twee wereld-
wijde soortensterften - respectie-
velijk 66 en 2,5 miljoen jaar geleden

- trotseerden, ook de nieuwe veran-
deringen door de menselijke over-
bevolking zullen overleven in grote
verscheidenheid in hun biotoop."

Víncent Turkelboom

Naschrift van de auteur: De Duitse
landbouwpers heeft dit boek de prijs
voor het beste botanische boek van
2o19 toegekend.

Dit artikel is in beknopte vorm ge-
pnbliceerd in FRUIT zozofrz.
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Rectificatie
De afbeelding op de omsiag vau de lorige Pomospost toont de schijnaardbei of sieraardbei (Potentilla
indica, synoniem Duchesnea indica) en niet de bosaardbei. De schijnaardbei is een vaste plant die behoort
tot de rozenfamilie (Rosaceae). De plar-rt komt oorspronkelijk voor in Zuidoost-Azíë en wordt ook in de
siertuin a1s bodembedekker gebruikt.
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