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STELLINGEN
I
De werking van de factoren voor resistentie tegen Phytophthora
is vergelijkbaar met die van katalysatoren bij chemische readies.

infestans

II
Dat aecidio en uredosporen van de zwarte roest (Puccinia gtaminis) de
berberisrplant niet kunnen aantasten, kan verklaard worden met twee'verschillende, door de steriliteitsfactoren gevormde enzymen, die elkaars werking
opheffen.
Ill
Het behoort tot de taak van de overheid, de Nederlandse kwekers in de gelegenheid te.stellen zich te voorzien van P/zj/fop/z£/zora-resistente aardappelklonen, die in kruisingen met vatbare klonen een geheel resistente nakomelingschap geven.
IV
Het voorkomen van aardappelplanten met steriel, doch overigens normaal
gevormd stuifmeel kan berusten op een plasmatische steriliteitsfactor.
V
Het grote verschil in de mate van aantasting van erwten door Contarinia pisi
en Grapholita nigricana in de Haarlemmermeer en in de Schermer wordt voor
een deel veroorzaakt door een verschillend polderpeil.
VI
Van het kweken van erwtenrassen, waarin vroege bloei en een korte bloeiperiode al of niet gecombineerd zijn, is weinig te verwachten ter voorkoming
van schade door de erwtenknopmade.
VII
Cultuurgewassen kunnen op resistentie tegen droogte worden geselecteerd
met behulp van anatomische kenmerken.
VIII
De geschiktheid van het aardappelras Katahdin voor warme en drogegebieden berust in physiologisch opzicht niet in de eerste plaats op droogteresistentie, maar op het bestand zijn tegen hoge temperaturen en in economisch
opzicht op de eigenschap, grote knollen te vormen.
IX
De geringe vatbaarheid van sommige aardappelrassen voor infectie met bladrol door virusdragende bladluizen is onder meer een gevolg van een hogere
infectiedrempel in de plant.
X
Het is gewenst, bij het onderwijs in plant- en dierkunde op de middelbare
scholen, enige tijd.te besteden aan ziekten van planten en dieren.
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een woord van dank .
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materiele steun, zonder welke het mij niet wel mogelijk geweest zou zijn, dit
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toewijding, gedurende vele jaren betoond.
Dr Black, I am much indebted to you for your letters, the exchange of data
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HOOFDSTUK I
INLEIDING

Volgens gegevcns van hct Landbouw Economisch Instituut (1949) bedroegen de gemiddelde kosten van sproeien van het aardappelgewas tegen
Phytophthora infestans en Coloradokever in hct Westelijk zceklcigebied f 54.per ha bij driemaal sproeien. Deze kosten bestaan uit sproeimiddelen, loon en
afschrijving van sproeimachines. Sommige landbouwers zullen hun aardappelvelden minder dan driemaal sproeien, andere echter vaker, vooral in natte jaren
als 1950 en 1951. Het aantal malen, dat een aardappelgewas in ons land gesproeid wordt, wordt op gemiddeld twee geschat. In de laatste vijf jaren
werden in Nederland ongeveer 200.000 ha aardappelen per jaar geteeld. De
totale sproeikosten bedragen dus ongeveer / 7.000.000.— per jaar.
Ondanks besproeiing met koper-preparaten zal in sommige jaren de aantasting van het aardappelloof in een voortijdige dood en dientengevolge in een
lagere opbrengst merkbaar zijn. Het jajar 1950 is daarvan wel een zeer sprekend voorbeeld geweest. Deze oogstderving mag gemiddeld wel op 2lA% geraamd worden. Hiermede zijn de schadeposten nog niet uitgeput, want
aantasting van de knollen komt bij het merendeel van de tegenwoordig verbouwde rassen voor. Deze is voor een deel reeds direct bij de oogst te constateren. De aantasting kan zich evenwel in kuil of opslagplaats van een klein,
nauwelijks waarneembaar plekje uitbreiden tot een aantasting van de gehele
knol en van aangrenzende knollen, daarbij vaak geholpen door secundaire
schimmels en bacterien. De P/iyrop/if/iora-aantasting wordt veelal gevolgd
door een nat-rot, tengevolge waarvan zelfs inzakken van kuilen kan optreden.
Zowel bij het oogsten als bij het opruimen van kuilen moet aan het uitzoeken
van zieke knollen weer extra arbeid besteed worden. Deze gevolgen van
PhytophtAora-aantasting brengen de oogstderving van 2lA% wel op 5%. Zodat
bij een gemiddelde opbrengst van 30.000 kg per ha en een gemiddelde prijs van
/ 5 . - per 100 kg de schade 5% van 300 ,X / 5.-, dus / 7 5 - per ha bedraagt.
Voor Nederland als geheel is dat f 15.000.000.-. Het gemiddelde totale verlies, door P%ropW/iora-aantasting teweeggebracht, beloopt dus ongeveer 22
millioen gulden per jaar, of evenveel als de opbrengst in geld van ± 15.000 ha
aardappelen. Dit millioenen-bedrag zou in Nederland dus bespaard kunnen
worden, wanneer algemeen voor Phytophthora infestans onvatbare rassen met
een even hoog productievermogen als de thans geteelde rassen verbouwd
zouden kunnen worden &n wanneer niet tegen de Coloradokever gesproeid
behoefde te worden. Nog niet overal in Nederland is sproeien tegen de Coloradokever nodig, maar waar dit wel het geval is, vervalt gedeeltelijk de besparing op sproei-arbeid en afschrijving van machines. Aangenomen, dat tegen
de Coloradokever gemiddeld de helft minder gesproeid behoeft te worden, zal
bij de verbouw van Phytophthom-resistente aardappelrassen toch jaarlijks
zeker 5 millioen gulden aan sproeikosten, dus 20 millioen gulden aan totale
kosten bespaard kunnen worden. Anders uitgedrukt: de aardappelproductie
zou met de opbrengst van ± 13.000 ha vermeerderd kunnen worden.
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Over de schade in het buitenland kunnen in de literatuur schattingen gevonden worden. Overbekend is de hongersnood in Ierland in 1845-1846, tengevolge waarvan vele Ieren naar Noord-Amerika emigreerden. Minder bekend
is het ieit, dat ook in Nederland reeds in 1845 de aardappelziekte voorkwam.
Op 25 Juli werd de ziekte in de Bommelerwaard en op 28 Juli in Groningen
geconstateerd. Later in het seizoen waren 65.516 ha van de 79.477 ha, in
Nederland met aardappelen beteeld, aangetast. De opbrengst was dat jaar
zeer laag. In 1846 was de aantasting vrijwel even sterk. In de daarop volgende
jaren was het aardappel-areaal aanmerkelijk kleiner. Ook hier volgde een
toenemende emigratie (Dorst, 1929). Zeer bekend is de „koolrapenwinter" van
1916—1917in Duitsland; de schade werd toen op 1 milliard goudmark geschat.
In 1930 werd in Duitsland de oogstderving op 30% ter waarde van 250 millioen RM geschat (Roemer, Fuchs &Isenbeck, 1938). Volgens Braun &Riehm
(1940) zijn de kosten per besproeiing 30 tot 40 RM per ha.
Bonde & Schultz (1943b) vermelden, dat de aardappeltelers in de NoordAmerikaanse staat Maine jaarlijks ongeveer 3.150.000 kg koperbevattende
fungiciden verspuiten of verstuiven en tenminste 1 millioen dollar per jaar
besteden aan het besproeien en bestuiven van him aardappelgewassen tegen
Phytophthora infestans. Desalniettemin bedroeg de gemiddelde jaarlijkse
oogstderving over de periode 1924-1938 in Maine ongeveer 9% (± 4.000.000
bushel). In genoemde periode schommelde het verlies tussen 2 en 15%.
In 1944 onderzochten Bonde & Schultz (1945) 110 aardappel-„bins". Het
aantal rotte knollen (door Phytophthora-aantasting) varieerde van enkele
procenten tot 75% en beliep gemiddeld 16%.
Ook op Java, waar de aardappel in de bergen geteeld wordt, kan de schade
door Phytophthora infestans veroorzaakt, zeer aanzienlijk zijn (Thung, 1947).
Recente Britse gegevens worden verschaft door Moore (1948), in een overzicht van ziekten en plagen over de jaren 1943 tot en met 1946. Een zeer
ernstige schade door Phytophthora kwam in die jaren niet voor, maar niettemin kwamen in 1945 in het graafschap Kent bij het rooien 5 tot 20% aangetaste knollen aan het licht.
Indien Phytophthora-resistentt rassen geteeld zouden kunnen worden, die
in cultuurwaarde niet voor de huidige rassen onderdoen* zou de export van
Nederlands pootgoed, vooral naar landen, waar Phytophthora infestans hevig
kan optreden en/of de landbouw minder ontwikkeld is, waarschijnlijk sterk
bevorderd worden.
Het is volkomen terecht, dat getracht wordt deze grote schade te voorkomen.
Reeds kort na het eerste optreden van Phytophthora infestans in Europa in
1830, nl. reeds vanaf 1847, werden pogingen in het werk gesteld om nieuwe,
minder vatbare rassen te kweken, zij het aanvankelijk zonder zichtbare resultaten (de Bruyn, 1950). De gedachtengang was eerst, dat wegens de voortgezette vegetatieve vermenigvuldiging de aardappel verzwakt was en dat de
ziekte bestreden zou kunnen worden door het kweken van nieuwe, krachtiger
rassen uit zaad (Reddick, 1928). Dorst (1929) vermeldt interessante gegevens
uit Nederland, speciaal Friesland. „Na de aardappelziekte van 1845 werd weer
in sterke mate de aandacht gevestigd op het kweken van nieuwe soorten uit
zaad. De Minister van Binnenlandsche Zaken bestelde aardappelzaad in Leipzig en in het voorjaar van 1846 ontving de Commissie van Landbouw voor
Friesland 12 lood zaad, hetwelk weer werd verdeeld onder verschillende personen in de provincie. Over deze proeven is veel geschreven en veel gepraat.
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De uitkomsten waren echter niet gunstig, waaraan ook onkunde en verkeerde
behandeling niet vreemd zijn geweest." Merkwaardig is, dat reeds toen de
volgende uitspraak werd gedaan: ,,De algemeene opmerking van alle verschillende proefnemers is, dat door het uitzaayen van zaad, al komt zulks ook uit
andere gewesten, geene soort te voorschijn schijnt te zullen komen, perse bestand tegen de thans heerschende ziekte onder de aardappelen" (Dorst, 1929).
Eerst door het werk van de Bary (1861, 1876, zie Roemer, Fuchs & Isenbeck) kwam men tot het inzicht, dat de oorzaak van deze ziekte een parasitaire
schimmel is. Omstreeks 1885verkreeg Bordeauxse pap - het bestrijdingsmiddel,
dat in de wijnbouw zo'n opgang had gemaakt - ingang in de aardappelcultuur
ter bestrijding van Phytophthora infestans. Later werden ook nog andere koperverbindingen gebruikt, maar geen van deze middelen kan aantasting geheel
voorkomen. Het effect van de besproeiing is bovendien afhankelijk van de
weersomstandigheden; regen kort na een besproeiing kan een deel van het bestrijdingsmiddel van de bladeren afspoelen. Het herhaalde malen sproeien
brengt een niet onaanzienlijke mechanische beschadiging in het gewas teweeg.
De behoefte aan onvatbare rassen was dus door het vinden van bestrijdingsmiddelen allerminst verdwenen.
Pas in de laatste decennia is de veredeling op onvatbaarheid voor Phytophthora infestans systematisch opgezet. Het meest bekend is het werk, in
Duitsland na de eerste wereldoorlog begonnen. Het daarbij gebruikte onvatbare uitgangsmateriaal (aangeduid met „ W " ) is niet meer precies bekend,
maar Reddick & Crosier (1933) achten het waarschijnlijk, dat met dit „ W " materiaal bedoeld is zaad van Solarium demissum, dat uit Washington D.C.
naar Duitsland werd gezonden. Miiller (1951) acht het eveneens waarschijnlijk, dat het „W"-materiaal van S. demissum afstamt. Wanneer Reddick in de
U.S.A. met deze veredeling een aanvang heeft gemaakt, is in de literatuur niet
precies te vinden, maar het moet omstreeks 1925 geweest zijn. In Indonesie is
men omstreeks 1937 met dit werk begonnen. Het begin van de veredelingsarbeid van Black in Schotland is evenmin precies in zijn publicaties te vinden,
maar het zal kort voor de tweede wereldoorlog geweest zijn. In Nederland is
op het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen met
deze veredelingsarbeid in 1942 en op het Veredelingsbedrijf van het Centraal
Bureau te Hoofddorp in 1943 een aanvang gemaakt. In Rusland wordt reeds
gedurende ongeveer 25 jaar aan dit probleem gewerkt (Bukasov, 1936).
Het veredelingswerk van het Veredelingsbedrijf van het Centraal Bureau,
zijnde een cooperatieve, dus commerciele en niet-wetenschappelijke instelling,
is geheel gericht op het zo snel mogelijk bereiken van resultaten, die voor de
practijk van betekenis zijn in de vorm van voor Phytophthora infestans onvatbare nieuwe aardappelrassen met cultuurwaarde. In de loop van het ontwikkelingsproces van deze rassen kwamen interessante gegevens aan het licht,
die, aangevuld met resultaten van enkele, ter staving van een en ander genomen proeven, het materiaal leverden voor dit proefschrift.
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HOOFDSTUK II
M E T H O D E N EN M A T E R I A A L

Aan het werk van Crosier (1934) kunnen de volgende, voor het selecteren
met behulp van inoculatie en infectie, belangrijke feiten ontleend worden.
a. De minimum-, optimum- en maximum-temperatuur voor mycelium-groei op
kunstmatige voedingsbodem zijn resp. 2, 18—21 en 30° C. Dezelfde resultaten werden verkregen met proeven op levende planten.
b. Sporangien worden gevormd bij 3 tot 26° C, niet bij 1 tot 2° C, noch bij
27° C. Het snelst en in de grootste aantallen worden sporangien geproduceerd bij 18 tot 22° C.
c. Sporangien ontstaan niet in een atmosfeer met een relatieve luchtvochtigheid
lager dan 91 %. Bij 100% relatieve luchtvochtigheid worden de meeste
sporangien gevormd.
d. In een met waterdamp verzadigde atmosfeer van 18—22° C beginnen op
doorgesneden zieke knollen of aangetaste bladeren sporangien reeds na
enkele uren te verschijnen en zijn na 14 uur in zeer grote aantallen aanwezig. Op bladeren en knollen verschijnen steeds nieuwe, dus jongere
sporangien.
e. Het kiemvermogen van de sporangien blijft bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% het langst bewaard. Bij lagere luchtvochtigheid is dit
binnen 24 uur vrijwel geheel verdwenen.
f. De optimale temperatuur voor de kieming met zwermsporen (de zgn. indirecte kieming) ligt bij ongeveer 13° C, zowel wat betreft het percentage
kiemende sporangien als de snelheid, waarmede de indirecte kieming
plaats vindt.
g. De gunstigste temperatuur voor de kieming van de zwermsporen ligt tussen
12 en 15° C.
h. Het binnendringen van de kiemhyphen der zwermsporen vindt het snelst
plaats bij 21° C. Het grootste aantal infecties ontstaat bij deze temperatuur, wanneer de bladeren langer dan 8 uren vochtig blijven. Indien de
bladeren binnen 2 uur na de inoculatie opdrogen, komt geen infectie tot
stand.
i. Bladeren van oudere planten worden minder gemakkelijk gepenetreerd
dan bladeren van jongere planten. Wanneer de luchtvochtigheid van 100%
gedurende het binnendringen, dus na de inoculatie', langer dan 11 uren
gehandhaafd wordt, treden geen verschillen in het percentage infecties
aan het licht.
j . Bij een temperatuur van 20—23° C is de tijd tussen inoculatie en het verschijnen van infectie-plekken op het blad het kortst, nl. ongeveer 80 uren.
De tijd tussen inoculatie en het verschijnen van luchtmycelium op knollen
is bij dezelfde temperatuur het kortst (gemiddeld ongeveer 3 etmaal).
k. Infectie-plekken breiden zich het snelst uit bij een temperatuur van ongeveer 20° C.
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Hit het onderzoek van Kruger (1939) blijkt verder, dat zuiver water optimaal is voor de indirecte kieming. Organische of anorganische stoffen bevorderen de kieming niet, werken daarentegen vanaf bepaalde concentrates de
kieming tegen. Vooral de zware metaal-ionen zijn in dit opzicht gevaarlijk,
in het bijzonder koper-ionen. Organische verbindingen worden in veel grotere
concentrates verdragen dan anorganische.
Met behulp van deze gegevens werd de volgende werkwijze opgesteld.
Sporendragende bladeren worden afgespoeld in gedestilleerd water; de
suspensie wordt geplaatst bij een temperatuur van ruim 10° C. Nadat zich een
behoorlijk aantal zwermsporen gevormd heeft, wordt de suspensie over de
zaailingen verneveld. De aldus besproeide planten worden gedurende 24 uren
met glas bedekt. Na 24 uren wordt het glas verwijderd. Wanneer na 3—4
dagen flinke vlekken zijn ontstaan, worden de planten weer met glas bedekt.
1 a 2 dagen later hebben zich grote aantallen sporangien ontwikkeld, zodat
na in totaal 5 a 7 dagen de schifting op resistentie betrouwbaar kan worden
uitgevoerd.
De ervaring heeft geleerd, dat het aanbeveling verdient sporangien van
nog verse bladeren af te spoelen en niet van reeds half rotte. Dit is in overeenstemming met de resultaten van Crosier (1934), die immers constateert,
dat de kiemkracht van de sporangien snel achteruitgaat en dat de sporangien
het best kiemen, wanneer zij niet ouder zijn dan 24 uur. Van half rotte bladeren wordt bovendien een min of meer geelbruin gekleurde suspensie verkregen; de kleur ontstaat ongetwijfeld door stoffen uit de bladeren, die vermoedelijk niet bevorderlijk zullen zijn voor de mate en de snelheid van de
kieming (Kruger, 1939). Een suspensie van alleen sporangien in zuiver water
is door afspoelen van aangetaste bladeren natuurlijk nooit te verkrijgen, maar
niettemin is een goede kieming zeer goed bereikbaar.
De voor de indirecte kieming der sporangien gunstigste temperatuur van
ongeveer 13° C is op een daartoe niet speciaal ingericht bedrijf niet altijd
even gemakkelijk te bereiken. In het voorjaar, wanneer de serie-inoculaties
in Maart, begin April worden uitgevoerd, is een plaats met deze temperatuur
altijd wel te vinden (b.v. op een plekje uit de zon in een onverwarmde kas).
Bij de serie-inoculaties, die in de maand Juli uitgevoerd worden, is deze temperatuur buiten of in de kassen vrijwel nooit te vinden. Een kunstmatig gekoelde ruimte is dan onontbeerlijk voor het bereiken van een goede indirecte
kieming. Een kieming van 100% wordt nooit bereikt en werd ook door
Crosier (1934) nergens vermeld. De niet-gekiemde sporangien zullen voor
een deel niet kiemkrachtig zijn, voor een ander deel een vertraagde kieming
vertonen. Het is niet onmogelijk, dat deze sporangien, na de inoculatie bij een
hogere temperatuur gekomen, op directe wijze kiemen.
Het vernevelen van de zwermsporen- en sporangien-suspensie gebeurt het
best met een verstuiver van glas, zodat de suspensie niet met enig metalen
voorwerp in aanraking komt. Het bereiden van de suspensie vindt eveneens
in glazen voorwerpen plaats. De verstuiver kan met de mond, met een zware
fietspomp of met een electrische luchtpomp bediend worden. In het laatste
geval kunnen twee man bedienend personeel in een uur tijd ongeveer 7200
zaailingen inoculeren.
Het is de gewoonte *s morgens een serie te schiften in aangetaste en nietaangetaste zaailingen en 's middags een nieuwe serie te inoculeren. De nieuw
te inoculeren kistjes moeten daartoe 's morgens goed gegoten worden, opdat
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de grond goed vochtig is, terwijl dc bladeren *s middags weer droog kunnen
zijn. De kistjes worden daarna op nat turfmolm geplaatst en na de inoculatie
met glas bedekt. Hierdoor ontstaat een met waterdamp verzadigde of vrijwel
verzadigde atmosfeer onder het glas, waarin de bladeren ongeveer een etmaal
of zelfs langer vochtig kunnen blijven.
Het is voor het goed uitvoeren van de inoculatie wenselijk, dat de bladeren
te voren droog zijn, zodat gemakkelijk geconstateerd kan worden, welke planten of bladeren goed en welke niet goed bevochtigd zijn met de sporensuspensie. Het is gewenst, dat na de inoculatie alle bladeren of blaadjes over
hun gehele oppervlakte goed nat zijn; er moet niet zo hier en daar een klein
druppeltje suspensie liggen. Immers niet alle sporangien kiemen en niet alle
zwermsporen slagen er in binnen te dringen. Met het aanbrengen van enkele
ziektekiemen op een zaailing mag, wil een betrouwbare selectie kunnen worden toegepast, niet volstaan worden. De indirecte kieming is hierbij een
welkom hulpmiddel.
Direct na de inoculatie worden de kistjes met zaailingen met glas bedekt.
Op deze wijze wordt een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid lang genoeg
gehandhaafd om een goede en betrouwbare infectie te garanderen. 24 uur is
daartoe, volgens Crosier, lang genoeg. Na een etmaal wordt het glas verwijderd, opdat de zaailingen niet gedurende de gehele fructificatieperiode (van
5 a 7dagen) in deze zeer vochtige en betrekkelijk donkere atmosfeer behoeven
te vertoeven, waarin zij zeer sterk rekken en slap zouden worden. De normale
groei wordt door deze maatregel zoveel mogelijk benaderd. Tengevolge van
de bedekking na de inoculatie en tijdens de fructificatie vindt toch altijd nog
een merkbare etiolering plaats.
3 a 4 dagen na de inoculatie ontstaan op een aantal plantjes kleine donkergrijze, meestal ingezonken plekjes. Het wordt dan tijd, de zaailingen weer met
glas te bedekken, na hen goed nat gegoten te hebben. Na een verblijf van
1—2 dagen in de aldus bereikte zeer vochtige atmosfeer kan een scherpe
scheiding in aangetaste en niet-aangetaste planten worden gemaakt. De vatbare zaailingen zijn meestal zo sterk aangetast, dat zij van boven tot onder
met grijs schimmelpluis bedekt zijn. Het grootste deel van de aangetaste
zaailingen vertoont dit beeld; minder sterk aangetaste zaailingen zijn verre in
de minderheid. De minder sterke aantasting kan tot uiting komen door een
geringe hoeveelheid sporendragers met meestal meer necrose, of door een beperkt aantal infectieplekken met overvloedige fructificatie. Het tweede geval is
een gevolg van een minder goed geslaagde inoculatie; bij het eerste geval is
ongetwijfeld een geringere vatbaarheid in het spel.
Bij de beoordeling van inoculaties worden alle plantjes, waarop sporangiendragers met sporangien worden gevonden, zij het veel of weinig, tot de vatbare zaailingen gerekend. Alleen plantjes zonder sporangiendragers worden
als onvatbaar beschouwd en aangehouden. Deze zaailingen kunnen min of
meer duidelijke necrotische punten of vlekjes vertonen, ten bewijze, dat de
schimmel hier wel is binnengedrongen, maar zich niet verder dan tot deze
zeer beperkte plekjes weet uit te breiden. Terwijl weer andere zaailingen,
voorzover althans met het blote oog waarneembaar, in het geheel geen vlekjes
vertonen. Later zal blijken, dat het al of niet optreden van deze vlekjes sterk
aan een bepaalde afstamming gebonden is. Waarschijnlijk wordt de uitbreiding van de schimmel, zo deze in zulke plantjes al binnendringt, nog sneller
een halt toegeroepen dan in de met vlekjes reagerende zaailingen.
De voor de infectie, groei van het mycelium en fructificatie optimale tempe17

ratuur van 18—21° C wordt tijdens het verblijf in de inoculatiebakken zoveel
mogelijk benaderd met behulp van verwarming in het voorjaar en koeling in
de zomer. Omdat het traject tussen optimum- en maximum-temperatuur kleiner
is dan dat tussen minimum- en optimum-temperatuur wordt er vooral naar
gestreefd, de temperatuur niet boven 20° C te laten stijgen. Een daling van de
temperatuur tot 15° C is zonder het minste gevaar voor het welslagen van de
inoculatie, de incubatietijd wordt er slechts iets door verlengd. Voor het handhaven van de gewenste temperatuur zijn alle inoculatie-ruimten van twee thermostaten voorzien, een voor verwarming en een voor koeling.
De te inoculeren zaailingen worden kort na de opkomst, wanneer zij nog
in het kiemblad-stadium verkeren, verspeend op een afstand van ongeveer
4 cm in het vierkant. In een kistje van 4614bij 34 cm binnenwerks komen 96
plantjes te staan. De kistjes zijn met Wolmanzout behandeld om houtbederf
tegen te gaan; het Wolmanzout heeft nooit een nadelige invloed op de groei
van de zaailingen gehad. De gebruikte grond bestaat uit oude gecomposteerde
aarde van ongeveer gelijke delen klei, zand, turfmolm, oude stalmest en compost. De grond wordt niet gesteriliseerd.
In het voorjaar krijgen de zaailingen extra warmte en licht. Hierbij heeft
licht van hogedruk-kwiklampen zeer goed voldaan. Toegepast wordt ongeveer
100 Watt per m2 tablet-oppervlakte; hoogte van de lampen ± Vi meter. Onder
dit blauwgroene licht blijven de zaailingen kort wegens de geringe hoeveelheid
rode stralen; hun kleur is mooi donkergroen. De blaadjes worden breed en fors.
De extra belichting wordt gegeven van 's avonds ongeveer 11 uur tot 's morgens ongeveer 7 uur. Plantjes, op een dergelijke manier behandeld, zijn vrijwel
gelijk aan die, welke in de maanden Juni en Juli worden opgekweekt onder
natuurlijke omstandigheden van goede verwarming en belichting. Licht van
normale gloeilampen heeft veel minder goed voldaan.
Er wordt naar gestreefd de zaailingen te inoculeren, wanneer zij zo groot
zijn, dat de grond ongeveer bedekt is. Het aantal verspeende zaailingen, dat
gemoculeerd moet worden en de beschikbare inoculatieruimte maakt het echter
wel nodig, dat met inoculeren begonnen moet worden vodr de zaailingen dit
stadium bereikt hebben, willen de laatst in behandeling komende zaailingen
niet te groot en te lang worden. Nu is volgens Crosier (1934) het groeistadium
van geen betekenis, wanneer de 100% relatieve luchtvochtigheid maar langer
dan 11 uren gehandhaafd blijft.
Inoculatie en daaropvolgende schifting kan ook in zaaipan of zaaipot toegepast worden. Maar gezien het veel kleinere bladoppervlak per zaailing in
het kiembladstadium is de inoculatie van een zaailing met een vijftal blaadjes,
die gezamenlijk ongeveer 16 cm2 grondoppervlakte bedekken, betrouwbaarder.
Daar komt nog bij, dat aardappelzaad meestal over een periode van enkele
weken kiemt; de kiemplantjes komen dus na elkaar op. Het is zeer wel mogelijk, dat na de inoculatie in het zaaibed nog kiemplanten opkomen, die dus niet
gemoculeerd worden en bij de beoordeeling als onvatbaar worden aangezien
(wat zij dus niet behoeven te zijn). Bij verspeende zaailingen wordt hiervan
geen last ondervonden, zodat het uittellen van aangetaste en niet-aangetaste
planten zonder fouten kan plaats vinden, waardoor dus de splitsingsgetallen aan
betrouwbaarheid winnen.
Het inoculeren en schiften van jonge zaailingen in kistjes werd het eerst
door Miiller (1928) en later door Lehmann, Schick & Schaper, Reddick en
Black toegepast. Deze methode is het eenvoudigst, omdat reeds in een vroeg
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