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STELLINGEN

Uit het feit dat op selderijzaad pycniden gevonden worden, die
in grootte en habitus overeenstemmen met die van Phoma
apiicola KLEBAHN, mag niet het besluit getrokken worden, dat
de zwam der „schurftziekte" op dat zaad aanwezig is.
II
De geslachtelijke vermenigvuldiging van vruchtboomen met
de daaraan verbonden selectie is op het oogenblik niet de meest
rationeele methode om verbetering in onze fruitteelt te verkrijgen.
Ill
De argumenten, welke DIXON aanvoert ten gunste van zijn
stelling, dat zich de assimilaten door het xyleen bewegen zijn
niet bewijskrachtig. (Nature Vol., CX, p. 547.)
IV
Afmetingen van sporen van fungi krijgen eerst dan voile waarde
voor de systematiek, wanneer de voedingsbodem waarop en de
omstandigheden waaronder ze ontstonden bekend zijn.
V
De vaak uitgesproken meening, dat de vatbaarheid van planten voor ziekten door eenzijdige stikstofbemesting verhoogd
wordt, is niet algemeen geldig.

VI
Bij het kweeken van resistente plantenrassen heeft men er
rekening mee te houden, dat ook roest- en brandzwammen kunnen varieeren door kruising en ,,constante variatie".
VII
Uit plantkundig oogpunt beschouwd is de stralingsenergie der
zon een betere maatstaf dan het aantal zonne-uren.
VIII
De invoer van het Amerikaansche sluipwespje Aphelinus mali
HAI/D. maakt bloedluisbestrijding langs anderen weghier te lande
niet overbodig.
,
IX
Het is te betreuren, dat de, in de wet op het Hooger Landbouwonderwijs genoemde, vakken paedagogie en methodiek
van het landbouwonderwijs niet aan de Landbouwhoogeschool
worden gedoceerd.
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tot mijn wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen.
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Gij mij voortdurend betoondet.
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Thans bij het beeindigen van dit proefschrift betuig ik U mijn
oprechte erkentelijkheid. Uwe voortdurende belangstelling in
mijn werk, Uwe hulpvaardigheid en niet minder, Uwen vriendschappelijken omgang zal ik nooit genoeg kunnen waardeeren.
Gaarne brengik ook dank aan alien, diemij bij de samenstelling
van dit proefschrift behulpzaam waren;ikdenkdaarbij mede aan
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Dankbaar voel ik mij gestemd jegens den Inspecteur en
collega's van den Plantenziektenkundigen Dienst, die er veel
toe hebben bijgedragen mijn blik te verruimen in de zoovele
problemen, die de studie der plantenziekten met zich brengt.

INHOUD.
Biz.

Inleiding
PATHOLOGISCH DEEL
(het gedrag der zwamvormen tegenover de waardplant).
H O O F D S T U K I . De door Phoma apiicola veroorzaakte ziekte
1. De n a a m en de economische beteekenis der ziekte
2. L i t e r a t u u r over h e t optreden en de oorzaak der ziekte en
over h a a r voorkomen op andere plantensoorten
3. Ziektesymptomen
H O O F D S T U K I I . Isolatie v a n Phoma apiicola K L E B A H N
1. Isolatie- en kweekmethoden
2. E e n micro- en een macro-vorm v a n Phoma apiicola
3. Locale rassen v a n Phoma apiicola

7
7
8
11
13
13
15
19

H O O F D S T U K I I I . Infectieproeven

20

1. Metmycelium
20
2. Met pycnosporen
•. • 22
3. Infectie v a n planten in verschillende ontwikkelingsstadia in
besmetten grond
•••• 24
H O O F D S T U K I V . De v a t b a a r h e i d v a n verschillende knolselderijvarieteiten
H O O F D S T U K V. Phoma apiicola

K L E B A H N en Phyllosticta

29

apii

HALSTED

30

1. H e t voorkomen v a n Phoma apiicola op de bovengrondsche
doolen der plant
,
a. op het blad
b. op h e t zaad
2. De kwestie der identiteit v a n Phoma apiicola K L E B A H N en
Phyllosticta apii H A L S T E D

30
30
32
35

H O O F D S T U K VI. Bestrijding

38

MYCOLOGISCH D E E L .
(het gedrag der schimmelvormen ten opzichte v a n elkaar).
H O O F D S T U K I. De overgang v a n den micro- en den macro-vorm
in elkaar
1. De afsplitsing v a n den micro- uit den macro-vorm
2. De overgang v a n den micro- in den macro-vorm

40
40
44

2•
Biz.

HOOFDSTTTK I I . De locale rassen v a n Phoma apiicola ende vormen
daarvan in reineultuur
1. De groei op verschillende voedingsbodems
2. Vergelijking van de locale rassen en de vormen d a a r v a n op
eenzelfden voedingsbodem
HOOFDSTUK I I I . Conjunctpycniden

1.
2.
3.
4.
5.

De ontdekking der Conjunctpycniden
Hypothesen over het ontstaan der Conjunctpycniden
Literatuur over homo- en heterothallisme
Literatuur over de ontstaanswijze v a n pycniden
Onderzoek naar de mogelijkheid v a n bastaardeering bij
Phoma apiicola

HOOFDSTUK I V . Degeneratie en regeneratie
1. Literatuuroverzicht
2. Onderzoek betreffende degeneratie en regeneratie v a n
Phoma apiicola

47
47
50
54

54
57
58
61
63
65
65
69

English summary

.73

liiteratuurlijst
Verklaring der figuren

75
78

INLEIDING.
De buitengewoon groote schade, die de zoogenaamderoest-of
schurftziekte veroorzaakt in centra, waar knolselderij een der
hoofdgewassen vormt en de blijkbaar niet voldoende resultaten,
die men met de bestrijding dezer ziekte bereikt, brachten mij
ertoe te beginnen met een onderzoek omtrent de vatbaarheid
van knolselderijplanten ten opzichte van deze ziekte.
Voor de bestrijding wordt in het algemeen een zaadontsmetting en een desinfeetie van den grond in den zaai- en verspeenbak aangeraden. Bij het raadplegen der literatuur viel het mij
op, dat er vrijwel geen positieve gegevens te vinden zijn, waaruit
men met zekerheid kan afleiden, dat de zwam Phoma apiicola,
die als de oorzaak der ziekte te beschouwen is, op het zaad aanwezig zou zijn. Van een zaadontsmetting zal men toch slechts dan
gunstige resultaten kunnen verwachten, wanneer in den regel de
ziekteverwekker op het zaad aanwezig is en daarop door een of
anders behandeling gedood wordt.
Ofschoon vele monsters onderzocht werden, is het mij slechts
eenmaal gelukt 6en pycnidevan Phoma apiicola van een vruchtje
te isoleeren. Meerdere malen waren daarentegen pycniden aanwezig van een andere zwam, die zeer gemakkelijk aangezien zou
kunnen worden voor bovenbedoelden parasiet en derhalve aanleiding zou kunnen geven tot een onjuiste meening.
Naar aanleiding van dit onderzoek en van hetgeen bekend is
uit de vroegere onderzoekingen, meen ik te kunnen besluiten,dat
Phoma apiicola zeer zelden op het zaad aanwezig zal zijn. Van
een zaadontsmetting zal men dus in 't algemeen geen gunstige
resultaten kunnen verwachten (al kan het veiligheidshalve gewenscht zijn die toe te passen, terwijl dit voor de bestrijding van
Septoria apii noodzakelijk is.)
Voorts werd gevonden, dat de parasitaire zwam ook aanwezig
kan zijn op een veld, waar zeer langen tijd geen selderij of peen
verbouwd werd, zoodat ik vermoed, dat andere gewassen of onkruiden een belangrijke rol spelen bij het instand houden van den
parasiet in den grond.
Het onderzoek omtrent de vatbaarheid van planten heeft twee
zijden. Ten eerste kan worden nagegaan hoe de vatbaarheid van

een bepaald gewas gewijzigd wordt onder invloed van uitwendige omstandigheden; ten tweede kan de vatbaarheid van verschillendeplantenrassen onder zooveel mogelijk gelijke uitwendige omstandigheden worden bestudeerd.
Voorditlaatsteonderzoekwerdentwintigverschillende knolselderijvarieteiten, afkomstig uit Duitschland, Engeland, Frankrijk
en Nederland onder dezelfde omstandigheden met elkaar vergeleken. Zoowel uit de resultaten eener kunstmatige infectieproef
op jonge planten als uit het optreden eener spontane infectie op
eenproefveld, waar deze varieteiten ook waren uitgeplant, bleek,
dat, hoewel alle varieteiten minofmeervatbaar zijn,twee ervan
minder aan de ziekte onderhevig waren dan de overige.
Uit BENNETT'S onderzoek (1922) bleek,dat het temperatuursoptimum van den ziekteverwekker bij ± 17° 0. en het maximum
bij i 28° C. ligt. In aansluiting daaraan liet ik jonge planten
groeien in ge'infecteerden grond bij een reeks van constante bodemtemperaturen van 17°—28° C.; hierbij komt de invloed op
de vatbaarheid der planten en op de aantastingskracht van de
schimmelnietafzonderlijk tot uiting.Dezevoorloopige proef werd
genomen metvarieteitno. 18,diemindervatbaar,enmet varieteit
no. 20, die zeer vatbaar is voor deze ziekte. Ofschoon de resultaten dezer proef niet toelaten met zekerheid een conclusie te
trekken, kan men er toch met eenige waarschijnlijkheid uit afleiden,dat bij de lagere temperaturen de aantasting sterker tot
uitingkomt, dan bijdehoogere.Bijdemindervatbarevarieteit no.
18 kon de aantasting door de hoogere temperaturen meer wordenteruggedrongen dan bij de meer vatbarevarieteitno. 20. Ook
zoumen uit deze proef kunnen afleiden, dat varieteit no. 18bij de
hoogeretemperaturenvooreengrooterpercentagekiemt danvarieteit no. 20. Hierbij doet zichdevraagvoorofereencorrelatief verband bestaat tusschen een hooger ontkiemingsmaximum en een
grootere resistentie tegen aantasting door Phoma apiicola. Mocht
dit zoo zijn, dan zou dit de selectie van een resistente varieteit
ten zeerste vergemakkelijken en bespoedigen.
Intusschen waren bij het isoleeren van de zwam bijzonderheden
aan het licht gekomen, die een nader onderzoek in mycologische
richting noodzakelijk maakten, zoodat ik een verder onderzoek
naar den invloed der verschillende temperaturen op de aantasting der planten voorloopig meende te moeten uitstellen. Aangezien dit onderzoek nog niet als afgesloten kan beschouwd worden, zijn de resultaten hier niet vermeld.
„Menigeen heeft ervaren, dat hij soms heel iets anders vond
dan hij zich eerst ten doel had gesteld; dat hij dus bij zijn onderzoek derailleerde, maar vaak om op betere paden terocht te ko-

men. In zoo'n geval moeten geen scrupules een beletsel zijn om
dat nieuwe doelte volgen." (BLAATJW 1919.)
Terwijl ik mij had voorgesteld een beteren grondslag te vinden
voor de bestrijding der ziekte, volgens den boven aangegeven
weg, bleek mij al spoedig, dat bij de vroegere onderzoekingen
enkele eigenaardigheden van den ziekteverwekker niet aan 't
licht gekomen waren. Uit de onderzoekingen van KLEBAHN
(1919) en BENNETT (1922) is gebleken, dat Phoma apiicola K L E BAHN de oorzaak der schurftziekte is. Het feit echter, dat van
deze zwam in Nederland verschillende rassen aanwezig blijken
te zijn en dat deze onder bepaalde omstandigheden geheel
anderevormen aannemen, die van de oorspronkelijke niet alleen
morphologisch en physiologisch verschillen, doch ook een ander
pathogeen karakter vertoonen, maakte een onderzoek noodzakelijk naar het voorkomen en den aard van deze vormen.
Terwijl met hetgeen in het pathologisch deel dezer verhandeling vermeld is over een macro- en een micro-vorm van Phoma
apiicola en over locale rassen volstaan kan worden als inleiding
tot de daar beschreven infectieproeven, is het niet voldoende
voor het verkrijgen van een inzicht in het proces der afsplitsing
van den micro-vorm. Dit moge dienen ter verklarmg vanhet op
't eerste oog eenigszins eigenaardig schijnende feit, dat een mycologisch deel op het pathologisch deel volgt. Om het verschillend gedrag van den micro- en macro-vorm tot uiting te doen
komen, moesten deze vormen op tal van voedingsbodems gekweekt worden en tal van infectieproeven worden gedaan; ook
moesten zij worden vergeleken op een substraat, waaropze alien
wilden groeien. Bij deze proefnemingen kwam het verschil tusschen het Venlosche en het Maastrichtsche ras duidelijk te voorschijn, terwijl dit werk ook leidde tot deontdekking der conjunctpycniden en de verschijnselen van degeneratie en regeneratie.
Deze conjunctpycniden ontstaan in de lijn waar mycelia van een
micro-en een macro-vorm elkaar ontmoeten, terwijl uiteennader
onderzoek bleek, dat elk dezer pycniden sporen bevat van beide
zwamvormen; een dergelijke pycnide is dus opgebouwd uit
hyphen van twee verschillende individuen.
Het gebruik van de term heterothallisme is bij de behandeling
derconjunctpycniden vermeden, omdat men daaraan de gedachte
aan geslachtelijke differentiatie verbindt, waarvan hier geen
sprake zal kunnen zijn. Ter kenschetsing van hun typisch gedrag
ten opzichte van elkaar heb ik den micro- en den macro-vorm
synergetische vormen genoemd.
De infectieproeven en het werken met de synergetische vormen had intusschen zoo'n uitbreiding verkregen, dat het verslag

daarvan als een afgerond geheel hierbij wordt gepubliceerd, voordat het onderzoek naar den invloed van verschillende temperaturen op de aantasting der planten tot afsluiting kon komen.
Dit laatste gaat in een andere richting dan het onderzoek, dat
het onderwerp vormt der hier volgende hoofdstukken.

PATHOLOGISCH D E E L .
HOOFDSTUK I.

DE DOOR PHOMA APIICOLA VEROORZAAKTE ZIEKTE.
1. De naam en de economischebeteekenis der ziekte.
De ziekte der knolselderij, die men aanduidt met den naam
„roest" of ,,schurft", komt zeer algemeenvoorin tuinbouwcentra
waar dit gewas op eenigszins groote schaal verbouwd wordt. De
knollen der zieke planten vertoonen een ruwe, schurftachtige
oppervlakte, terwijl hier en daar uit kleinere en grootere barsten
een korrelige gele massa naar buiten treedt. Deze gele massa
is aanleiding geweest de ziekte met den naam „roest" aan te
duiden. Daar de selderij-bladeren ook door een Puccinia worden
aangetast, leent de naam ,,roest" zich m.i. minder goed voor
deze ziekte dan de naam ,,schurft". Deze laatste benaming
wordt eveneens gebruikt voor ziekten vanaardappel en biet, die
zich door ruwe plekken aan de oppervlakte van het geoogste
produkt kenmerken.
De ziekte beperkt zich.bijna uitsluitendtot denknolende wortels, die in ernstige geyallengeheelwegrotten. Ook het onderste
gedeelte van den bladsteel, namelijk de verbreede voet, die nog
juist met den grond in aanraking komt, wordt door de ziekte aangetast. Er treedt daar ter plaatse een rotting op, waardoor
het blad van den knol loslaat en op-den grond vergeelt. Aan de
aanwezigheid dezer vroegtijdig geel geworden bladeren kan men
zieke planten op het veld gemakkelijk en spoedig herkennen.
Deschade,diedezeziekte veroorzaakt, is zeer belangrijk. In de
omgeving van Venlo, waar veel knolselderij verbouwd wordt,
treft men niet zelden velden aan, waarop bijna alle planten zijn
aangetast. Knollen, die een eenigszins ,,schurftig" uiterlijk vertoonen, hebben daardoor alleen reeds een veel geringere waarde
dan „blanke" knollen, terwijl het sterk aangetaste produkt zoo
goed als waardeloos is. Voor een deel is dit daaraan toe te schrijven, dat zieke knollen absoluut ongeschikt zijn om gedurende
de wintermaanden in kuilen bewaard te worden, daar zij dan
spoedig geheel in rotting overgaan, welkproceszichverder in den
kuil uitbreidt. De tuinders verwijderen daarom na den oogst de
zieke knollen uit de partij en bfengen deze mindere kwaliteit
spoedig ter veiling. De prijs, dien men echter hiervoor betaald
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krijgt, is meestal zeer gering, zoodat de knolselderijcultuur alleen dan als loonend beschouwd wordt, wanneer men eerste
kwaliteit knollen kan telen.
Doordat het optreden dezer ziekte wisselvallig is en er geen
middelen bekend zijn, waardoor men er paal en perk aan kan
stellen,gaat de cultuur van dit gewas steeds met groot risico gepaard. Men neemt wel aan, dat in vochtige jaren meer schade
aangericht wordt dan in droge; ook ziet menmeestal,dat op natte
velden de ziekte het meest enhet hevigst voorkomt, maar er zijn
geen nauwkeurige gegevens bekend omtrent den invloed van
bodem- en weersgesteldheid op het in meer of mindere mate
optreden der ziekte. Uitgaande vandewaarneming, dat de ziekte
in verband met den bodem scheen te staan, nam men in de
praktijk proeven met verschillende bemesting, die echter niet
tot bevredigende resultaten leidden.
2. Literatuur overhetoptreden ende oorzaak der ziekte en over haar
voorkomen op andere plantensoorten.
Reeds langen tijd heeft men met deze ziekte te kampen gehad voordat men de oorzaak kende. Een der redenen hiervan
was wel, dat zij zich bijna uitsluitend openbaart aan de onderaardsche plantendeelen, waar zoowel verschillende organismen
als chemische en physische invloeden de werking van den eigenlijken ziekteverwekker vertroebelen. Door deeerste onderzoekers
werden dan ook aaltjes, bacterien, zwammen of onvoldoende
luchttoevoer voor de vermoedelijke oorzaak aangezien; iedere
onderzoeker had zijn eigen meening.
I n D u i t s e h l a n d heeft deze ziekte wellicht het eerst de aandacht getrokken. Zoo sprak STEGLICH inl898 over het optreden
van een „roest" der knolselderij in de groentekweekerijen bij
Stetzsch in Sachsen. De oorzaak gaf hij niet op, doch hij was van
meening, dat de ziekte reeds in het zaadbed optreedt en met de
jonge planten overgebracht kan worden naar het vrije veld.
KELLEEMANN (1903) vermeldde, dat selderijknollen, die in
Niirnberg op de markt komen, een bruine schurftachtige oppervlakte hebben. Dit verschijnsel, dat reeds op het veld is opgetreden, wordt volgens hem erger in de kuilen. In de zieke
knollen kon hij slechts aaltjes vinden.
HoLLRuiro (1903) zag de ziekte bij Buhlendorf in Anhalt. Hij
vond tusschen de vezels der kurkachtigeschorsaaltjes en schimmels, welke hij als secundaire organismen beschonwde, terwijl
hij eenonvoldoendenluchttoevoer als primaire oorzaak aannam.
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In verband daarmede raadde hij drainage aan eneenmime ber
mesting met organisohen mest.
Een geheel andere meening was JATICHEN (1909) toegedaan.
In zijn mededeelingen handelende over de groente-teelt in de
omgeving van Zerbst vindt men de volgende opmerking. „Seit
sechs bis acht Jahren leidet der Zerbster Sellerie sehr an die
Schorfkrankheit, die seineUrsachejedenfalls in der Uberdiingung
mit Stalldiinger hat." De bodem, waarvan hier sprake is, is een
zwarte, doorlatende grond, die jaarlijks met 3-—4000 Zentner
(150.000—200.000 kg) stalmest bemest werd.
In 1907 begon KLEBAHN (1910) zijn nauwkeurig onderzoek
naar de oorzaak dezer ziekte, die in de Hamburger broeklanden een ware plaag voor de tuinders geworden was. KLEBAHN
onderzocht het weefsel, dat lag op de grens van het zieke en gezonde knolgedeelte en het gelukte hem daar een scbimmel te
ontdekken, die tot in het gezonde weefsel doordrong. Door isolatie en daaropvolgende infectie kon hij met groote waarschijnlijkheid bewijzen, dat deze schimmel de oorzaak der ziekte is.
Deze zwam was in de literatuur nog niet beschreven en werd
door KLEBAHN Phoma apiicola genoemd.
TEMPEL deelde in 1926 mede, dat de schurftziekte der knolselderij, die STEGLICHreeds vroeger in de Dresdener culturen aantrof, ook toen nog in die streek veel voorkwam,
Over het optreden dezer ziekte in N e d e r l a n d is in de literatuur niet veel vermeld. Wei beschrijft RITZEMA BOS (1903) een
selderijziekte, waarvan de beschrijving eenigszins doet denken
aan de schurftziekte, doch met zekerheid is het er niet uit op te
maken. R. B. vermeldt, dat hij de bedoelde ziekteverschijnselen
kon teweegbrengen door een reincultuur van bacterien, die hij
uit deze zieke knollen geisoleerd had.
QtrANjER en SLAOTER (1914) stelden een onderzoek in omtrent
de oorzaak der schurftziekte, dievooralin de omgeving van Venlo
veel schade veroorzaakte. Ook trachtten zij een bestrijdingswijze
te vinden. Hun resultaat is niet in strijd met dat van KLEBAHK;
zij toonden aan, dat de ziekte waarschijnlijk veroorzaakt werd
door een op Phoma apiicola KLEBAHN gelijkende zwam en dat
met het ontsmetten van het zaadbed verbetering is te verkrijgen,
tenminste, wanneer daarna de jonge plantjes uitgezet worden op
land, waar voordien nog geen knolselderij geteeld is.
Volgens PETHYBRIDGE (1926) kwam deze ziekte tot in 1924
in E n g e l a n d niet voor. In dat jaar werd echter op de wortels
vankiemplantjes van knolselderij, die aan ,,damping off" leden,
een zwam gevonden, die P . voor Phoma apiicola KLEBAHN hield.
Daar er echter blijkbaar met de geisoleerde.zwam geen infectie-
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proeven uitgevoerd werden en de ziekteverschijnselen, door deze
zwam bij oudere knollen veroorzaakt, niet werden nagegaan, is
hetnietbewezen,datdegevondenzwaminderdaadPhoma apiicola
KLEBAHN geweest is.
Ook in A m e r i k a heeft men blijkbaar langeren tijd met deze
ziekte te kampen gehad. In de literatuur van dit land toch vindt
men vele gevallen van „Celery-root rot" vermeld, waarvan de
beschrijving aan de schurftziekte doet denken, o.a. beschreef
VAN HOOK in 1907 een dergelijk geval.
In 1917 bewees COONS, dat in Amerika een Phoma sp. de oorzaak isvan een ziekte in de knolselderij, die veel gelijkt op wat in
Europa aangeduid wordt met den naam „roest" of ,,schurft".
COONS vergeleek het door hem geisoleerde Phoma ras met de
Phoma sp., die hij ontving uit het Centraal Bureau voorSchimmelculturen, destijds te Amsterdam. Het bleek hem, dat de
door hem geisoleerde Phoma sp.in cultuur en in pathologische
eigenschappen zeer veel op de uit Holland ontvangen zwam geleek. Hij concludeerde daaruit, dat de door hem uit de zieke
knolselderij geisoleerde zwam identiek is met Phoma apiicola
KLEBAHN. -

Uit de lijst van cultures van het Centraal Bureau blijkt eehter,
dat de daar gecultiveerde zwam afkomstig is van de isolaties verxichi niet door KLEBAHN, doch door QtJANjEitenSLAGTER, zoodat
COONS' conclusie niet geheel juist behoeft te zijn.
BENNETT publiceerde in 1922 een eenigszins uitgebreid onderzoek naar het voorkomen, den aard en de eigenschappen van de
zwam.
Hij vermeldt, dat de ziekte optreedt in de Staten Ohio,Michigan en New York, welke staten alle gelegen zijn in het NoordOosten van de Amerikaansche Unie. Aan dePacifischekust enin
demeer Zuidelijk gelegen districten,'waar vooral het zaad gewonnenschijnt te worden, komt deziektevolgens BENNETTniet voor.
Ook BENNETT vond geen verschil tusschen het door hem in
Michigan geisoleerde en het uit Europa ontvangen schimmelras.
H e t v o o r k o m e n d e r z w a m o p a n d e r e p l a n t e n . BENNETT
bewees door infectieproeven, dat de door hem geisoleerde
Phoma apiicola KLEBAHN ook peen (Daucus carota L.) aantast.
Op de peenwortel ontstaan ingezonken zwarte vlekken, waar
pycniden gevonden worden, terwijl de buitenste bladeren afvallen. Pastinaak (Pastinaca sativa L.) is eveneens vatbaar, ofschoon niet in dezelfde mate als peen; er ontstaan slechts bruine,
donkere vlekken en hier en daar scheurt de epidermis. Peterselie
{Petroselinum sativum HOFFM.) is even vatbaar als knolselderij.
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Karwij (Carum carvi L.) is zeer weinig vatbaar, terwijl de gevlekte scheerling (Gcmium maculatum L.) en dille (Anethum graveolensL.) onvatbaar zijn.
BENNETT heeft verder veel wetenswaardigs over reincultures
en over deninvloed vanuitwendige omstandigheden opde zwam
vermeld;ik kom daarop terug in de volgende hoofdstukken.
3. Ziekte-symptomen.
Weinig aangetaste planten vertoonen op den overigens witten
knol ondiepe, roestachtige vlekken, die uit een korrelige gele
massa blijken te bestaan. Snijdt menzulk eenknol door, dan ziet
men, dat onder deze vlekken het weefsel donker van kleur is;
soms is deze verkleuring scherp begrensd, terwijl op andere
plaatsen de donkere kleur langzaam overgaat in het wit van
het gezonde weefsel.
Aan de fijnere wortels ziet men op meerdere plaatsen gele
vlekjes: voornamelijk komen deze voor bij de inplanting aan
denknolenbijdewortelvertakkingen. Opdezeplekken treedt een
rotting op, waardoor zij gemakkelijk afbreken. Ofschoon men
deze vlekjes vooral opdewortels aandenhalsvandenknol vindt,
ziet menzetoch ookop de lagere, die dieper in den grond zitten.
Ernstig aangetaste knollen (zie plaat I figuur 1en 2)hebben een rimpelige, schurftachtige oppervlakte, en in sommige
gevallen een zwarte kleur. Dit laatste schrijf ik meer toe
aan het sterk blijven kleven van humus-en grondbestanddeelen
aan hetzieke weefsel, dan aan de direete werking van de zwam.
Aan denhalsvandergelijke knollen ziet menvaak diepe,vertikaal
loopende kloven, die ontstaan doordat het buitenste zieke weefseldendiktegroeivanhetmeer naar binnen gelegen gezonde weefsel niet kan volgen. Van zulke ernstig aangetaste planten zijn
alle fijnere wortels, zoowel die,welke aan den hals van den knol
ontspringen als de dieper gelegene, geheel weggerot. Het gevolg
hiervan is, dat deze planten zeer los in den grond staan en er
zonder inspanning uitgetrokken kunnen worden;deknollen dezer
planten zijn meestal klein van stuk. Dit wegrotten der wortels
heeft in Amerika blijkbaar aanleiding gegeven tot den naam
„rootrot". Ter onderscheiding van andere wortelrot-ziekten
gebruikt BENNETT voor deze ziekte den naam ,,Phoma rootrot".
Een aantasting derbladeren of Stengels komt in onsland onder
deheerschende temperatuurs-en weersomstandigheden blijkbaar
niet voor; noch in de literatuur noch in de praktijk is daarover
iets bekend. Deeenige plaats,waardepycniden derzwamopbladdeelen aangetroffen worden, is de verbreede voet van den blad-
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steel, daar waar deze op den knol is ingeplant. Dit is niet te verwonderen aangezien deze voet juist voorkomt op de grens van
grond en lucht, een plaats, die volgens het onderzoek van
BENNETT, zeer gunstig is voor de ontwikkeling der zwam. Dat
dit niet toe te schrijven is aan een grootere vatbaarheid van het
basaal gedeelte van den bladsteel blijkt uit het volgende: plaatst
men jonge planten wat dieper dan gewoonlijk in den grond, dan
worden de bladstelen waar zij uit den grond te voorschijn komen
sterker aangetast dan aan hun dieper gelegen voet. Dat men op
de verbreede steelgedeelten de pycniden gemakkelijker vindt dan
op den knol, komt wel daardoor, dat de pycniden goed afsteken
tegen de lichtere kleur der stelen, die niet direct in rotting overgaan en ook niet zoo sterk door grond verontreinigd zijn als de
knol.
De bladsteelaantasting beperkt zich tot den buitensten bladkrans; de stelen der jongere bladen worden door de oudere voor
aantasting van den grond uit blijkbaar beschermd.
Een door dezeziekte aangetast veld heeft zijn groene kleur aanvankelijk nog niet verloren; aan den oplettenden toeschouwer
verraden echter de vroegtijdig afgestorven bladeren, die als een
krans om de zieke knollen op den grond liggen, de aanwezigheid
der ziekte.

HOOFDSTUK I I .

ISOLATIE VAN PHOMA APIICOLA KLEBAHN.
1.Isolatie en Kiveekmethoden.
U i t g a n g s m a t e r i a a l . Als uitgangsmateriaal gebruikte ikin
hoofdzaak zieke planten, afkomstig van velden uit de omgeving
van Venlo (zwarte humusrijke zandgrond) en van Maastricht
(kleigrond). x)
De knollen, waarmee ik in Januari 1926hetonderzoek begon,
wafen eentijd lang in een vorstvrijen kelder bewaard. Hetgelukte mij niet pycniden te vinden, zoodat ik ter isoleering van
de zwam uitging van stukjes knol, uitgesneden op degrens van
het zieke en gezonde weefsel.
Toen ik in den herfst van dat jaar in beide tuinbouwcentra
versch materiaal kon verzamelen, gelukte het mij op alle zieke
knollen, zoowel op den voet van den verbreeden bladsteel als
opdenknolzelf, vele pycniden te vinden. Decultures, dieik door
uitzaaiing der pycnosporen verkreeg, werden toen vergeleken
met decultures, dieikinhetvoorjaar verkregen haduitde knolstukjes.
I s o l a t i e v a n m y c e l i u m . Kleinestukjesknol,sterielgesneden
op plaatsen, waar de donkere verkleuring van het zieke weefsel
overgaatindewittekleurvanhetgezonde,werdenin verschillende
petrischalen op selderij-agar uitgelegd (zievoor de samenstelling
van deze agar pag.14). Uit al deze stukjes kwamen spoedig
groote massa's bacterien te voorschijn zonder dat er iets van
mycelium te bespeuren was. Bij een tweede poging, waarbij de
stukjes iets dieper uit denknol gesneden waren, trad erbij enkele
stukjes naast bacterie-ontwikkeling ook een mycelium op. Door
eenige overentingen koneenwitgrijze zwam, die veel luchtmycelium vormde, gei'soleerd worden.
Daar op grond van BENNETT'S onderzoek verwacht kon worden, dat op gesteriliseerde knolselderij Phoma apiicola spoedig
pycniden zou vormen, werd de ge'isoleerde zwam in een aantal
buizen op dezen voedingsbodem geent.
1

) Hetpast hier eenwoordvandank tebrengen aanIr. W.G.VAN DEB

KKOFT, Rijkstuinbouwconsulent te Maastricht en W. DRIESSEN, tuinder

te Venlo, dieik steeds gaarne bereid vond mij behulpzaam te zijn, hetzij
met het verstrekken van gegevens of met het verzamelen en toezenden
van zieke planten.
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Doormetingderpycniden en pycnosporen en daarop volgende
infectie van planten zou met voldoende zekerheid zijn uit te
maken of de geisoleerde zwam met de door KLEBAHN bedoelde
overeenkwam.
Het was verder mijn plan door uitzaaiing eener verdunde sporensuspensieeensporeculturesteverkrijgen.Wanneer meneenzeer
dunne laag agar gebruikt en zorgt, dat er op een plaat niet meer
dan 20of30sporen terecht komen, kan men met voldoende zekerheid onder het microscoop eensporecultures isoleeren, vooral
wanneer men deze uitzaaiing eenige malen herhaalt.
V o e d i n g s b o d e m s . BENNETT kweekte de zwam o.a. op standard nutrient agar, dextrose agar, gekookte rijst, COONS' en
RICHARDS' synthetische voedingsoplossing/gekookte knolselderij
enz. Op gekookte knolselderij en vooral op filtreerpapier, gedrenkt in COONS' voedingsoplossing, werden pycniden gevormd.
De meest voor mijn onderzoek gebruikte voedingsbodems bestondenuitgestoomdeplantendeelen of plantaardige aftreksels, die
door agar vast gemaakt werden. Een nadere beschrijving hiervan is niet noodig. Alleen volge hier een korte opgave van
enkele voedingsbodems, waarvan in dit onderzoek meermalen
sprake is en die een nadere aanduiding behoeven.
S e l d e r i j - a g a r . 500 gram selderij-knol in stukkensnijden;gedurende 2 a 2 | uur koken in 1\ L. water .De selderij-stukjes uitpersen, devloeistof warm filtreeren en daarna aanvullen tot 1 | L.
Na bekoeling opnieuw filtreeren, verwarmen en dan 1\ L. warme
3 % agar-oplossing toevoegen. Zoo noodig andermaal filtreeren.
S e l d e r i j - s t e l e n . Stukjes bladstelen ter lengte van ongeveer
7 a 8 cm werden in een cultuurbuis gezet in het benedeneinde
waarvan een kleine hoeveelheid water gebracht was, zoodat het
in de buis voldoende vochtig bleef. Later werd gevonden, dat
deze voedingsbodem nog te verbeteren was door de stelen, na de
sterilisatie met behulpvan een steriele ronde staaf tegen den glaswand plat te drukken. Men verkrijgt op die manier een gelijkmatigedunnevoedingsbodem, waaropookdebeide macro-vormen
nog spoediger dan op niet platgedrukte stelen hun pycniden doen
ontstaan. Plaat II, fig. 3.
B l a d a f t r e k s e l . Afgestorven bladeren, die in den herfst op
een selderijveld verzameld waren, werden in een verwarmde
kamer te drogen gelegd, vervolgens door een warme luchtstroom
verder gedroogd.
Vijftien gram dezer droge bladeren werden gedurende 2 a 3uur
in 1 L. water gekookt. De vloeistof werd daarna gefiltreerd en
aangevuld tot 1L. en na bekoeling opnieuw gefiltreerd.
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COONS' s y n t h e t i s c h e v o e d i n g s - o p l o s s i n g . (1916). Alvorens de eigenlijke voedingsoplossing samen te stellen, kan men
gemakshalve vooraf de volgende geconcentreerde oplossmgen
(M/5) gereed maken.
Magnesiumsulfaat + 7 a q . . 2,466 gr. + 5 0 cc. water.
Monokaliumfosfaat
1,36 „ + 50 „
,,
Asparagine
1,33 ,, + 50 ,,
,,
Maltose
3,60 ,, + 5 0 ,,

Voor 100 cc. voedingsoplossing neme men 1 cc.van deze magnesiumsulfaat- en van deze asparagine-oplossing; en 5 cc. van
elk der beideoverigegeconcentreerde oplossingen;tenslotte voege
men 88 cc. water toe.
RICHARDS'

s y n t h e t i s c h e v o e d i n g s - o p l o s s i n g . (PRATT

1924).
Kaliumnitraat
Monokaliumfosfaat
Rietsuiker
Magnesiumsulfaat . . .
IJzerchloride
Water

10 g r a m .
5
,,
50
,, .
2,5 ,,
een spoor.
1000 c c .

G e b r u i k d e r v l o e i b a r e v o e d i n g s - o p l o s s i n g e n . Deze
drievoedingsoplossingen werden op de volgende manier gebruikt.
In cultuurbuizen werd een opgerold stuk filtreerpapier gezet,
dat tot f van de hoogte der buis reikte. In de buis werd vervolgens 10 cc. van een der voedingsoplossingen gegoten. De buizen werden daarna gesteriliseerd.
S t e r i l i s a t i e geschiedde steeds door plaatsing op drie achtereen volgende dagen in een autoclaaf bij | atm. overdruk.
2. Een micro- en een macro-vorm van Phoma apiicola K L E B A H N .
De cultuurbuizen met de gesteriliseerde knolselderij, waarop
het gelsoleerde mycelium geent was, werden geplaatst in diffuus
daglichtbijkamertemperatuur(17°—21° C ) . Twintig dezer buizen waren aanwezig zoowel met de cultures geisoleerd van de
Maastriohtsche als van de Venlosche zieke knollen.
Zeer spoedig werd in al deze buizen overvloedig mycelium gevormd, zoodat zij na korten tijd geheel daarmee gevuld waren.
Aanvankelijk waren geen pycniden te zien; de eerste werden opgemerkt na een maand, terwijl er daarna meer ontstonden.
Het viel mij echter op, dat het aantal pycniden in deze buizen
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nogal verschilde. Dit was zoowel het geval bij de Maastrichtsche
als bij de Venlosche cultures.
Uit eenige buizen van beide partijen werden een aantal pycniden geisoleerd en hiervan een verdunde sporensuspensie uitgezaaid in petrischalenin eenkleine hoeveelheidlauwwarme agar.
Daar op dat oogenblik geen selderij-agar meer aanwezig was,
werdendeopdezenagarontkiemdesporenovergebrachtinsehalen
met kers-agar en deze in een thermostaat bij 24° C. geplaatst.
Na een paar dagen bleek dat sommige dezer cultures niet uitgegroeid waren. Dit was het geval zoowel bij de Maastrichtsche
als bij de Venlosche isolaties. Op de plaats, waar de ontkiemde
sporengeentwaren,hadden zich in den agar bruine korreltjes gevormd. Andere overgebrachte ontkiemde sporen groeiden uitstekend en vormden een dik grijsachtig wit mycelium.
Ofschoon dergelijke slecht-groeiende cultures zoowel bij de
Maastrichtsche alsbijdeVenloscheisolatieswerden geconstateerd,
dacht ik aanvankelijk nog aan ongunstige omstandigheden, die
sommige der overentingen hadden doen mislukken. Om hieromtrent zekerheid te verkrijgen, werd de geheele hiervoor beschreven isolatie nogmaals uitgevoerd. Het resultaat was hetzelfde
als hiervoor is weergegeven. Het lag toen voor de hand te veronderstellen, dat zoowel bij de Venlosche als bij de Maastrichtsche isolaties twee verschillende zwamvormen aanwezig waren,
waarvan de eene goed op kers-agar groeit de andere niet.
Om nader uit te maken of deze veronderstelling juist was, werdenpycnosporen, zoowel der Venlosche als der Maastrichtsche
cultuur, afkomstig van bovengenoemde gesteriliseerde knolselderij, uitgezaaid op selderij-agar, daarnaast ook op kers-agar. Het
bleek spoedig, dat de ontkieming opselderij-agar vlugger plaats
vond danopkers-agaren verder dat een temperatuur afwisselend
tusschen 17°en 21°C.een weiniggunstiger was dan een constante
temperatuur van 24°C , zooals onderstaand lijstje nader moge
aantoonen. Er was ook in dit opzicht geen verschil te constateeren tusschen de Venlosche en Maastrichtsche isolaties.
Tijd, noodigvoor het zichtbaar toorden der kolonies van Venlosche
en Maastrichtsche herkomst.
Uitgezaaid in

Bij 17°—21°G.

Bij 24° C.

4 dagen

4 dagen

7 dagen

8 dagen
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Deze proef was in triplo uitgevoerd. De zeer jonge kolonies in
de 3 X 4 petrischalen waren met het bloote oog niet van elkaar
te onderscheiden en niets deed vermoeden, dat twee vormen aanwezig zouden zijn.
Eenige geheel afzonderlijk liggende kolonies werden uit de
petrischalen met selderij-agar afgezonderd en overgebracht op
andere schalen met selderij-agar. Dehelft dezer schalen werd gezet
bij een wisselende temperatuur van 17°—21° C , de andere helft
bij een oonstante temperatuur van 24° C. Thans groeiden alle
gelsoleerde kolonies uitstekend bij beide temperaturen.
Spoedig kon men nu met het bloote oog twee vormen onderscheiden. Er waren kolonies, die spoedig een dik wollig mycelium
vormden.aanvankelijk wit,latergrijs van kleur, waarin geen pycniden gevormd werden. Andere kolonies maakten niet zoo'n
wollig mycelium doch de hyphen groeiden vlak over en in de agar
en vormden, in tegenstelling met die van de andere zwamvorm,
spoedig een groot aantal kleine pycniden. (Haat I I fig. 4.)
Deze laatste kolonies groeiden na overenting op kers-agar bij
24° C. niet verder uit, hetgeen dus werkelijk mijn vermoeden
bevestigde, dat er een vorm in mijn cultures aanwezig was, die
niet of moeilijk op kers-agar groeide.
Van desporen,uitgezaaid op kers-agar, werden er eveneens een
aantal na ontkieming overgebracht zoowel op schalen met selderij-agar als op schalen met kers-agar. Dehelft van iedere partij
schalen werd wederom gezet bij een constante temperatuur van
24° C , de andere helft bij een wisselendetemperatuur van 17°—
21° C. Alle aanwezige kolonies ontwikkelden zich op de twee
voedingsbodems bij beide temperaturen tot witte, wollige mycelien, waarin geen pycniden te zien waren. Op de kers-agar, waarin
de sporen gezaaid waren, was dus blijkbaar maar 6en vorm tot
ontwikkeling gekomen, of de ,,pycnide vorm" was door den
,.mycelium vorm" overwoekerd. De kers-agar had in dit opzicht selectief gewerkt.
Toen de petrischalen met kers-agar 17 dagen na de uitzaaiing
nog eens nauwkeurig bekeken werden, zag ik op sommige open
plekken enkele achterblijvers als een bruine punt zichtbaar worden. Een daarvan werd overgebracht op kers-agar en bij een temperatuur van 24° C.geplaatst; er trad geen verdere groei op,
maar wel werden na eenigen tijd weer de bruine korreltjes zichtbaar, waarvan hierboven reeds sprake was. Een andere dezer
a,chterblijvers werd eveneens op dezen voedingsbodem overgebracht, doch bij 17° C.geplaatst. Degroei wasin de eerste weken
•zeer gering; later schijnt de schimmel zich echter te hebben aangepast aan het minder gunstige substraat, althans er is nalangen
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tijd eenkolonieontstaan, dieweinigluchtmycelium, dochwelvee]
kleine pycniden vormde. De groei was echter zeer matig.
Ook op de kers-agar waren, zooals nu te verwachten was, de
beide verschillende zwammen aanwezig geweest, doch doordat
dezevoedingsbodem vooreenervan mindergeschiktis, werd deze
door de andere spoedig overwoekerd. Uit het voorgaande
blijkt, dat wij te maken hebben met twee vormen; een van deze
groeit niet goed op kers-agar; op selderij-agar vormt hij weinig
luchtmycelium, maar vele kleine pycniden. Ik noem dezen daarom in het vervolg den ,,micro-vorm". De andere groeit uitstekend zoowel op selderij- als op kers-agar, vormt veelluchtmycelium, maar, zooals later zal blijken, veel minder pycniden
en dan nog slechts op bepaalde voedingsbodems; deze pycniden,
diena langeren tijdontstaan,zijngrooter dan dievan den vorigen
vorm; ik noem hem daarom den ,,macro-vorm". De groeiwijze
en de pycniden van den ,,macro-vorm" komen overeen met
de beschrijving, die door KLEBAHN van Phoma apiicola gegeven wordt.
Om de afmetingen derpycniden van dezebeidevormente kunnenvergelijkenmoetmenzekweekenopeenvoedingsbodem, waarop zij spoedig en veel pycniden vormen. Verschillende methoden
en voedingsbodems werden beproefd. De volgende methode werd
ten slotte het best bevonden. De beide vormen werden gekweekt
in cultuurbuizen opplat gedrukte selderij-bladstelen; deze buizen
werden geplaatst in diffuus daglicht bij een wisselende temperatuur van 17°—21° C. Nietalleendebeidemicro-vormen,dochook
de beide macro-vormen maakten onder deze omstandigheden
zeer spoedig pycniden. Nadat er van elk der vormen een voldoend
aantal aanwezig was, werd de platgedrukte steel uit de buis
gehaald en overgebracht op enkele objectglaasjes;,de pycniden.
werden daarna met behulp van het microscoop gemeten.
De diameter der pycniden van den Venloschen macro-vorm
varieerde van 175—420 p, zooals nader blijkt uit (Graphiek 2).
Het viel mij op, dat de pycniden, die het verst van de entplaats ontstaan waren, dus blijkbaar de jongste, een lichtgele
kleur en een zwarten mond hadden; de overigepycniden waren
geheel zwart gekleurd. Deze lichtgeel gekleurde waren over het
algemeen kleiner dan de zwarte. Blijkbaar gaat met het ouder
worden der pycniden de gelekleur over in zwart, terwijl zij dan
ook nog wat in grootte toenemen.
De diameter der pycniden van den Venloschen micro-vorm
varieerde van 70—185/*. (Graphiek 1.)
Desporendezerbeidepycniden-soorten werden gemeten in een
10 % gelatine-oplossing (om Brownsche beweging te voorkomen)

a.

a

s

5

©

e

—*
-5!

<

2
w

^~

s

K
O

>

u

X
o
CO

o

2
U

>

/

u
Q
Z

z
w
Q

2

o
><
Ou

-4

K
Q

ce
U
H

u

s
<
3

II
ss

a 3

Graphiek 3 en 4.
LENOTEDERSPORENVANDEVENLOSCHEVORMEN.

Aantal.

?f
?r>
10

1<P
if
itf

it
1H

h

1?
1?

/1
r1

\

11

/
/
/
/

w
0
9

A
/
/

7

r

1
J

V
„•?

?
i

2,*

.

' h ,t

Micro-vorm.
- - - — Macro-vorm.

1
1
i

I
i

1
" l

l
i

\'
\

/
/

~"V

/

/
/
/
/
/

r~

i
i

^

/

1

ii

\f

\i

i

/
/

1. J

\
i
6

3 S

i

VU

M

v «

<f

V <?

.

(

Lengte in ,'*•

19
en zijwerdengekleurd met Gentiaan-violet. Zooalsuitgraphiek 3
en 4 blijkt, is de variatiebreedte der sporengrootte der beide
zwam-vormen ongeveer gelijk (nl. van 3,37—4,87 en van 2,99—
4,87); alleen heeft het grootste aantal der sporen van den macrovorm grootere afmetingen, terwijl het grootste aantal der sporen
van den mioro-vorm kleinere afmetingen heeft. Doordat enkele
buizen met den macro-vorm wegens een opgetreden verontreiniging werden verwijderd, is van dezen zwamvorm een kleiner
aantal sporen gemeten dan van den micro-vorm.
3. Locale rassen.
Daar a priori met de mogelijkheid rekening moest worden gehouden, dat de Venlosche, van humusrijken zandgrond afkomstige, en de Maastrichtsche, van kleigrond afkomstige zwam, in
pathogene eigenschappen zouden verschillen, zijn alle infectieproeven met cultures van beideherkomsten verricht. Eerst later,
toenik zocht naar de beteekenis van het afsplitsen der microvormen, kwamen bepaalde verschillen tusschen de Venlosche
en de Maastrichtsche zwam voor den dag, die mij aanleiding
gaven ze te beschouwen als locale rassen. In pathogeen karakter verschillen zij echter niet van elkaar, zoodat de beschrijving
ervan eerst in het mycologische deel zal worden gegeven. De
zwam, die gekweekt werduit een zieken knol geoogst te Wageningen van humusarmen zandgrond, kwam overeen met het
Maastrichtsche ras.

HOOFDSTUK I I I .

INFECTIE-PROEVEN.
Infectieproeven werden genomen zoowel met m y c e l i u m als
met sporenvandebeidevormenderVenloscheenMaastrichtsche
culturen. Was een dergelijk onderzoek reeds noodzakelijk voor
de beide m a c r o - v o r m e n , die in algemeene habitus en eigenschappen overeenkomen met Phoma apiicola KLEBAHN, nog
meer was dat 't geval voor de beide m i c r o - v o r m e n , die in een
zeer belangrijke eigenschap, nl. die der pycniden-vorming, afwijken van het door KLEBAHN beschreven type.
1. Met mycelium.
Wijze v a n u i t v o e r i n g . De infecties werden verricht in
4 afzonderlijke, geheel afgesloten infectiecellen van de kassen
van het laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek der
Landbouwhoogeschool te Wageningen.
Deze cellen werden eerst grondig gereinigd, daarna werd alles
met warm sodawater afgewasschen. Een ongewenschte infectie
was daardoor zoo goed als uitgesloten. In iedere eel werden vervolgens geplaatst 4 uitgekookte zaaipannen, gevuldmet gekookten grond (een mengsel van kleigrond,turfmolmenzand). In elk
der zaaipannen werden telkens 12jonge selderijplantjes gepoot,
die drie loofblaadjes hadden. Deze plantjes waren gezaaid en
eenmaal verplant in zaaipannen met grond, die beide door koken
kiemvrij gemaakt waren. Het gebruikte zaad was ontsmet met
een 0,25 % formaldehyde oplossing gedurende dertig minuten,
hetgeen volgens H. R. A. MTJLLEB, (1925) voldoende is om op het
zaad aanwezige Septoria apii te dooden.
In de zeer vele partijtjes controle-planten, die ik gedurende
dit onderzoek noodighad, zijn inderdaad geen parasitaire ziekten
opgetreden, hoewel ik meermalen heb geconstateerd, dat op het
gebruikte zaad Septoria-pycniden aanwezig waren. Deze zwam is
duszeerwaarschijnlijk doordebehandeling metformaline gedood.
De in de cellen gepoote plantjes heb ik, alvorens tot infectie
over te gaan, weer zoover aan den groei laten komen, dat circa
5 blaadjes aanwezig waren. Daarna werden in elk der 4 cellen
2 x 12 planten (2 zaaipannen) gemfecteerd met een der reincultures; de twee andere zaaipannen met planten dienden voor
controle. Deze controle-pannen stonden op eenigen afstand van
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de gemfecteerde, zoodat ongewenschte besmetting niet gemakkelijk plaats kon hebben. De vier reincultures waren gegroeid op
steriele, gekookte rijst in Erlenmeyerkolven.
De infectie werd aldus uitgevoerd. Rondom den voet van de te
infecteeren plant werden wat rijstkorrels gelegd, waarop de zwam
aanwezig was.Uit vroegere proefnemingen was gebleken, dat een
dergelijke infectie zeer goed slaagde. Deze infectie had met alle
vier de cultures op dezelfde manier plaats.
U i t w e n d i g e o m s t a n d i g h e d e n . Er werden geen bijzondere
maatregelen getroffen om de infectie gemakkelijk te doen plaats
hebben. Er werd slechts zooveel water gegeven als noodig was
voor een goeden groei der planten. De temperatuur varieerde van
16°tot 22° C.
R e s u l t a t e n . Na ongeveer 14dagen warenbij demet den Venloschen macro-vorm geinfecteerde planten verschijnselen van aantasting te zien; de stelen der buitenste bladeren vertoonden bij
de grondoppervlakte donkere, later inrottende vlekken; spoedig
daarna vielen deze bladeren om en zij begonnen te verwelken.
Een week tot 10 dagen later waren dezelfde verschijnselen waar
te nemen bij de Venlosche en Maastrichtsche micro-vormen. De
Maastrichtsche macro-vorm (de cultuur aangeduid met Ms.l)
hadnogsteeds geen ziekteverschijnselen teweegkunnen brengen.
Daar bij de infectieproeven met de Maastrichtsche en Venlosche zwam-rassen, nu eens dit dan weer dat ras meer virulent
bleek, geloof ik dat dit verschil in pathogeen karakter niet te
beschouwen is als een essentieel verschil tusschen deze twee
rassen, doch dat het is toe te schrijven aan het verlies van infectievermogen als gevolg van groei opvoor dezwam ongeschikte
voedingsbodems of aan andere voor de zwam ongunstige omstandigheden.
De cultuur van den Maastrichtschen macro-vorm (Ms.l) was,
alvorens ze overgeent werd op rijst, langen tijd gegroeid op
selderij-agar. Ik schrijf het hieraan toe, dat deze cultuur aan
infectievermogen meer ingeboet heeft dan de Venlosche macrovorm, die gedurende dien tijd steeds gegroeid was op gesterili
seerderijst, eenzeerlang vochtig blijvend enmeer voedingsstoffen
bevattend medium.
Toen de planten nog steeds niet door den Maastrichtschen
macro-vorm (Ms.l) waren aangetast, werden zij nog eens geinfecteerd door een cultuur, die enkele malen opnieuw uit een later
te beschrijven „conjunctpycnide" wasafgezonderd, nl. de cultuur
Ms.l (11). (Zie voor de beteekenis dezeraanduiding het Mycolog i s t deel, Hoofdstuk IV §2).Na korten tijd ( ± 7dagen) werden
thans ook deze planten ziek onder dezelfde verschijnselen als
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reeds in drie der bovengenoemde infectiecellen waren opgemerkt.
Toen de vier partijen geiinfecteerde planten kleine knolletjes
gevormd hadden, werden enkele ervan uit iedere eel verwijderd
en op 't laboratorium nader onderzocht. Het bleek, dat in alle
vier de groepen typische schurftziekte was opgetreden. Op de
knollen waren zeer veel spleten te zien, waaruit hier en daar een
korrelige gelemassate voorschijn kwam. Opdeknolletjes werden
pyeniden aangetroffen.
In de infectiecellen stierven later sommige planten doordat
de knolletjes en wortels in rotting overgingen; andere planten
hadden niet in die mate van de ziekte te lijden. In de controle-pannen waren daarentegen alle planten gezond gebleven
en wel in elk der 4 infectiecellen.
H e r - i s o l a t i e d e r v i e r z w a m v o r m e n . Van elk der vier partijen zieke planten, die met mycelium van een der vier verschillende zwamvormen geinfecteerd waren, werden pyeniden
gelsoleerd. Verdunde pyenosporensuspensies werden uitgezaaid
in petrischalen met selderij-agar. Van elk der vier uitzaaisels
werden 50 afzonderlijk liggende kolonies in andere petrischalen
overgeent; zoo kon de groeiwijze der verschillende vormen goed
beoordeeld worden. Spoedig bleek, dat van elke partij planten
de zwamvorm, waarmee zij geinfecteerd was, teruggewonnen
kon worden.
Niet alleen was ' t n u duidelijk, dat debeide micro-en macrovormen onveranderd waren gebleven, doch door overenting op
COONS' voedingsoplossing bleek eveneens, dat het verschil tusschen de Venlosche en Maastrichtsche vormen nog aanwezig was.
Uit dezeinfecties en her-isolaties blijkt overtuigend, dat zoowel
de beide micro- als de beide macro-vormen, ieder voor zich, de
knolselderij schurftziek kunnen maken.
2. Met pyenosporen.
Behalve de infectieproeven met mycelium bij den voet der
planten, werden ook proeven genomen met pyenosporen van elk
dezer vier zwamvormen.
Wijze v a n u i t v o e r i n g . I n ieder der hierboven besproken
infectiecellen waren tegelijkertijd twee groote gedesinfecteerde
bloempottenmetgekooktengrondaanwezig.Inieder dezer potten
waren telkens vier gezonde selderijplantjes gepoot, afkomstig
van dezelfde partij, die voor de vorige proef gebruikt was.Nadat
deze circa vijf blaadjes gekregen hadden, werden in iedere eel
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de plantjes van een bloempot bespoten met een sporensuspensie
van een der vier zwamvormen. De tweede aanwezige bloempot
met planten, in iedere eel, bleef ter controle onbespoten.
U i t w e n d i g e o m s t a n d i g h e d e n . Om de infectie gemakkelijker te doen plaats hebben, werden over deze bloempotten glazen
klokken geplaatst. Hieronder kon men door een eenigszins ruime
begieting de vochtigheid zeer hoog houden, zoodat de blaadjes
steedsvochtigbleven.Doormiddelvaneen ingebrachten psychrometer werd de relatieve vochtigheid bepaald; deze wisselde gedurende de proef van 95—100 %. De temperatuur was, evenals
bij de vorige infectieproef, 16°—22° C.
R e s u l t a t e n . Ongeveer een 10-tal dagen na de bespuiting met
de sporensuspensie traden zoowel bij de planten, die bespoten
waren met den Venloschen-, als bij de planten, die bespoteu
waren met den Maastrichtschen micro-vorm, de eerste verschijnselen der ziekte op: de blaadjes gingen eenigszins slap
hangen, terwijl later doffe, geel wordende vlekken over de geheele bladschijf zichtbaar werden. Het best ontwikkelden zich
deze vlekken aan den top van het blad. Tenslotte kwamen zeer
veel kleine pyeniden te voorschijn, die zich niet alleen tot de
bladschijf beperkten, doch ook in groot aantal op de bladstelen te vinden waren. Van de planten bleef tenslotte niet veel
meer over dan doode bladstelen, bezet met pyeniden.
De Venlosche macro-vorm kon deziekteverschijnselen niet zoo
spoedig teweeg brengen, het duurde eenige dagen langer, terwijl
bij denMaastrichtschen macro-vorm deziekteverschijnselen eerst
na achttien dagen zichtbaar werden. Pyeniden werden slechts in
zeer enkele gevallen op deze vlekken aangetroffen. De vlekken
traden ooklang niet zoo algemeen op als dat bij den micro-vorm
het geval was, slechts hier en daar ontwikkelden zij zich en dit
was dan meestal bij den bladtop. Ik schrijf dit toe aan de omstandigheid, dat aan deneenigszinsnaar beneden gebogen bladtop water blijft hangen, zoodat daar ter plaatse de ontwikkeling
der zwam begunstigd wordt. Deze planten brachten het er veel
beter af dan die, welke met de sporen van de micro-vormen bespoten waren. De bladeren, met den macro-vorm bespoten, hadden niet veel van deze aantasting, die spoedig tot staan kwam,
te lijden. Er konden zich nieuwe, jonge blaadjes ontwikkelen,
zoodat de planten er weer gezond gingen uitzien. Door de bespuiting met pyenosporen was natuurlijk ook de grond geinfecteerd, zoodat het niet te verwonderen was, dat ook de knol en de
wortels ziekteverschijnselen gingen vertoonen, waaraan tenslotte
vele planten te gronde gingen.
Deresultaten van dezeinfectieproeven met sporen van den ma-

