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DE VERWEKKER VAN DE AARDAPPELSCHURFT

Onder aardappelschurft wordt hierverstaan degewoneschurft diebij aardappelen
voorkomt.AlsdeverwekkerwordtbeschouwdActinomyces(ofStreptomyces).scabies.
Dezeschijnt voor tekomenin verschillende stammen ofvormen, welkeonderling,en
iedervoorzichvantijd tottijd,invirulentiekunnenverschillen (1). Daardoor kunnen
verschillende schurfttypen ontstaan. Men onderscheidt een oppervlakkig, een ingezonken en een knobbelvormig schurfttype. Het schurfttype kan ook verschillen met
het aardappelras.
D E S C H A D E , V E R O O R Z A A K T D O O R D E AARDAPPELSCHURFT

De onttrekking van voedingsstoffen aan de aardappelcellen door de zwam, zowel
als de kurkvorming der aardappelcellen als reactie hiertegen, gaan ten koste van de
zetmeelvorming. Op proefvelden ishet verband tussen zetmeelgehalte en schurftaantasting aangetoond (2). Dit is dus van direct belang voor de teelt van fabrieksaardappelen.Bijconsumptie-aardappelen krijgt menmeer afval enbij verkoop ishet product minder aantrekkelijk. Deze laatste factor isvan grotebetekenis bij deteeltvan
pootaardappelen, vooral bij bestemming voor export; er zijn namelijk landen dieals
eis stellen, dat het geïmporteerde pootgoed beslist schurftvrij moet zijn. Bijbestem-

F I G . 1. OPPERVLAKKIG SCHURFTTYPE

F I G . 2. S C H U R F T MET INGEZONKEN PLEKKEN
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ming voor het binnenland zijn de keuringseisen minder streng. Dat is ook logisch.
Schurftzwammen komen als regel in de grond in zo grote getale voor, dat de met het
pootgoed ingebrachte zwammen praktisch geen betekenis hebben.
ANDERE FACTOREN DAN COMPOST, DIE DE SCHURFTAANTASTING KUNNEN BEÏNVLOEDEN

Aardappelschurft komt het meest voor op
dalgronden en lichte en humusrijke zand- en
zavelgronden. Op zware kleigronden komt als
regelgeenschurft voor; ook niet op grondendie
pas ontgonnen zijn, echterveeloppas gescheurd
grasland. De schurftzwam schijnt voorkeur te
hebben voor gronden metgoede doorluchting.
Dat schurft in droge jaren meer voorkomt dan
in natte zou ookdaar opkunnen wijzen.
Als regel neemt de schurftaantasting met de
pH toe.Met bekalken moet men dus voorzichtig
zijn. Het schijnt dat een bekalking in het jaar
vanaanwendingdeschurftnietdoettoenemen(3).
De invloed van de kunstmeststoffen gaat over
het algemeen samen met hun invloed opde pH.
In delaatste tijd zijn eraanwijzingen gevonden,
dat boriumbemesting de aantasting doet afnemen(4).
De invloed vanorganische meststoffen (geen
compost) is niet duidelijk. C. MEIJER zag bij
stalmest geen invloed opschurft (1),SLUYSMANS

en BOSKMA vonden, dat stalmest in sommige
gevallen schurft doet afnemen (3).Het onderploegen van een groenbemestingsgewas inhet
voorjaar doet volgens Ir P.G. MEIJERS deaantasting afnemen (2),C.MEIJER vond slechts éénmaal een gunstiger resultaat met groenbemesting (1).
Van de invloed van de voorvrucht kangezegd worden, dat aardappelen als voorvrucht
ongunstig zijn. Schurftzwammen schijnen in pathogeniteit af tenemen alsergeen aardappelen
verbouwd worden.
Dat het eneras minder schurftgevoelig is dan
hetandereisalvermeld.Hetkwekenvan schurftresistente rassen kanduseenbelangrijk middel
zijn tot bestrijding vandeaardappelschurft (3).Afgezien vanditsoort maatregelen kanmen de
aardappelschurft ookdirect bestrijden metverschillende chemische middelen, die echter tot
dusver voor de praktijk weinig betekenis hebben (3).

D E INVLOED VAN COMPOST

De invloed van compost werd nagegaan aan de hand van gegevens van 20 compostproefvelden van het Landbouwproefstation (aangelegd na 1945). Deze proefvelden
leverden in totaal 34proefjaren met aardappelen op. In 18van de 34proefjaren werd
geen of praktisch geen schurft geconstateerd, terwijl in de overige 16 proefjaren
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schurft in zodanige mate optrad, dat schurftcijfers gegeven konden worden (van
0 = schurftvrij. tot 5== max. schürftaantasting). Een gedetailleerd overzicht biedt
onderstaande tabel.
TABEL 1. De invloed van compost op het optreden van
Grondsoort en ras

Klei

Wilpo
Bevelander
Bintje
Totaal . . .

Aantal
proefjaren

16
14
4

schurft
Idem
zonder schurft

5
9
4-

Idem
met schurft

ïi
5' :

34

18

16

15
5
6
2
1
1
1
1
2

5
3
3
2
1
1
1
1
1

10
2
3

34

18 .

16

1

Alsregel werd in dezeproefjaren het effect van opklimmende, om de2 of 3 jaren
herhaalde, hoeveelheden V.A.M.-stadsvuilcompost vergeleken. In 6van de 16proefjaren, waarin schurft optrad, werdenmetV.A.M.-compost aequivalente kalkhoeveelheden vergeleken. Daarnaast werden in deze 16proefjaren vergeleken grote giften
V.A.M.-compost ineensmetomde3jaar herhaaldekleinegiften (3 x);verschillende
broeistadia van V.A.M.-compost (1 X); en andere compostsoorten met V.A.M.compost (3 x rasp-, 2 X Dano-, 1 X Indore- en 1 x huisvuil-rioolslib-compost).
Debewerkingvandegegevensvandeafzonderlijke proefvelden indeverschillende
jaren leidde niet tot een algemene conclusie over de_invloed van compost. Daarom
werd overgegaan tot het samenvatten van de gegevens van alle proefjaren. Daarbij
werden andere compostsoorten dan V.A.M.-compost buiten beschouwing gelatenen
werdgeenverschilmeergemaakttussenaanwendingineensofinmeermalenentussen
deverschillende broeistadia.
,
Infig.4ishet schurftcijfer uitgezet tegen dehoeveelheden V.A.M.-compost ende
overeenkomstige kalkhoeveelheden. Voor compost is verschil gemaakt tussen zanden dalgrond, voor kalk is dat niet gebeurd; er waren nl. 5proefjaren met kalk op
dalgrond en slechts 1op zandgrond.
Hetblijktnudat 100tonV.A.M.-composthetschurftcijfer gemiddelddeedoplopen
van 1,1-1,2 op dalgrond (stijging ca 10%) en van 1,1-1,4 op zandgrond (stijging
ca 30%); de aequivalente kalkgift daarentegen deed het schurftcijfer oplopen van
1,1-2,0 (stijging ca 80%).
Infig.5ispH-KCl uitgezettegendecompost-enkalkhoeveelheden. Hieruit blijkt,
dat 100 ton V.A.M.-compost pH-KCl deed stijgen op dalgrond van 4,20-4,75, op
zandgrond van4,60-5,20;deovereenkomstige kalkgift verhoogdepH-KCl van4,204,70(dus niet meer, eerder minder dan deovereenkomstige compost-hoeveelheid).
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- Schurftcijfer

gemiddeld over II proefjaren V.A.M, compost op dalgrond
gemiddeld over. 5 proefjaren V.A.M, compost op zandgrond
gemiddeld over 6 proefjaren aeq.kalkhoeveelheden opzend grond

20

40

60

aiss
F I G . 4.

80

IOO

4250

120

I40

160
6375

180

200 t cmp
8500 kg krijl

INVLOED OP SCHURFT

Vit fig. 4 en5kan men concluderen,datgemiddeldoverdeze 16proefjaren V.A.M.compost deschurftaantastingietsdoettoenemen,echterminderdandeovereenkomstige
kalkhoeveelheid en minder dan men op grond van zijnpH-verhogende werking zou
verwachten.
F I G . 5. INVLOED OP P H
pH-KCI
6.20

S.80

5.40

S.00

4.60

4.20

gemiddeld over II proefjaren V.A.Mcompost op dalgrond
gemiddeld over 5 proefjaren V.A.M.compost op zandgrond
gemiddeld over 6 proefjaren aeq.kalkhoeveelhedenopderïz grond:

3.80
50
2125
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BETROUWBAARHEID VANDE UITKOMSTEN

.De hier berekendestijging vanhetschurftcijfer door kalk.voldoet aan denormale
eisenvoor wiskundigebetrouwbaarheid;destijgingdoor compostniet.Hetresultaat
van deze studie,wint echter aan betrouwbaarheid'doordat het niet resultaten vàn
andere studies overeenstemt.
Ir J. A. GROOTENHUIS vond nl. gemiddeld
voor 20aardappelproefvelden op zand- en dalgrondin 1946 voor 100tonV.A.jvI.-composteen
toename vanhetschurftcijfer van 0,75-0,85,dus
.met,ca 20% (5); door ons werd gevonden ca
10% voor dalgrond enca30% voor zandgrond
(de door Ir GROOTENHUIS gevonden toename
waswiskundigooknietvoldoendebetrouwbaar).
-i.,,--.:Uitgegevens van SLUIJSMANS en BOSKMA(3)

blijkt, datopgrond van depH^stijging door 100
ton compost eenverhoging vanhet schurftcijfer
verwachtkonwordenindezelfdeordevangrootte
als door onsvoor deovereenkomstige kalkhoeveelheid gevonden werd. Voor een pH-KCl-

stijging van4,20-4,75 (zoals door onsvoor 1Ó0
ton compost opjdalgrpnd gevonden werd) vonden zijnl. gemiddeld qver 46proefjaren,opgdalgrond een toename van het schurftcijfer van
0,8-1,6, dus met 100%.,Voor .een pH-ïtCt-Stijging: van4,60-5,20.(zoalsdoor onsvoor j[00ton
.compost opjzandgrond gevonden werd) vonden
zij gemiddeld óver 20proefjaren op zandgrond
een toename van he,t. schurftcijfer van0,9-1,75,
dus met 95%-. Door onswerd,voor demet 100
ton,V.A.M.-compost aeqmvalen1;ëf,kaIkhoeveelheidj gemiddeldvoorzand-endalgrond, éeritoenamevanhetschurftcijfer gevondenvan1,1^-2,0,
dus met ca 80%.

Qferverschilinschurftaantasting wastussenaanwendingvàngrotegiftenV.A.M.,compostineens.en,omde 3jaar herhaalde,kleinere,giften, konhier,nieïwordenVastgesteld..Het materiaal wasdaarvoor te beperkt. Omdezelfde:reden koner. geen
verschiltussendebroeistadiavanV.A.M.-compostentussende compostsoortenvastgesteld worden en kon ookdeinvloed van andere factoren (jaarverschillen, voorvrucht) niet nagegaan worden,
••
.Welwerdgevonden,dateenkalkbemestinginheteerstejaarnadeaanwendingook
hiereengeringereschurftaantasting gaf (nl. eengemiddeldschurftcijfer = 1,3) danin
de daaropvolgendejaren (met eengemiddeld schurftcijfer — 2,1). In beidegevallen
warenerechter slechts3proefjaren. Ookcompostbemestinggafin heteerstejaarna
deaanwendingeenietsgeringereschurftaantasting (nl.0,45gemiddeldover20proefjaren) danindedaaropvolgendejaren (0,58gemiddeld over 14proefjaren). Ookkon
enigeinvloed vanhetras opdeschurftaantasting wordenvastgesteld.Voran hadnl.
gemiddeld over allecompost-enkalktrappen hetschurftcijfer 1,15, deandererassen
(Libertas, Eigenheimer) gemiddeld1,35.
CONCLUSIE EN NASCHRIFT

Opdeschurftaantasting bijaardappelen kunnen velefactoren van invloed zijn. "
In 16van 34 proefjaren met aardappelen deed Stadsvuilcompost (V.A.M.) de
schurftaantasting ingeringematetoenemen;dezetoenamewasduidelijk minderdan
menopgrond vandekalkwerkingvan dezecompost zou verwachten.Indeoverige
18proefjaren werd geen ofpraktisch geen schurft geconstateerd enkondeinvloed
vancompost dusnietwordennagegaan.
Hetmateriaal,waaruitdezeconclusiegetrokkenis,wasbeperktenvanheterogene
samenstelling. Resultaten vanandere studies steunen echter dezeconclusie.
Op devraag,waarom compost de schurftaantasting minder zou doen toenemen, danmenop
grond vanzijn kalkwerkingzouverwachten,kan
geen antwoord gegeven worden. De organische
stofalszodanigkanhiervoormoeilijk aansprake-

lijk gesteld worden, omdat opgronden metveel
organische stof vaak veel schurft voorkomt en
een duidelijke werkingvan deorganischestof bij
bemesting met stalmest ofhet onderploegen van
een groenbemestingsgewas niet vastgesteld is.
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Eerder ismen daarom geneigd te denken aan de
werking van sporenelementen; dat een boriumbemesting de schurft doet afnemen zou ook in
dierichting kunnen wijzen.
Het zou echter ook kunnen zijn, dat V.A.M.compost langs biologische weg deschurftaantasting bij aardappelen zou kunnen tegengaan.
Het is nl. denkbaar, dat V.A.M.-compost organismen bevat ofindegrond als voedingsbron

voor organismen fungeert, die de ontwikkeling
van schurftverwekkende organismen tegengaan,
Iets dergelijks vonden LOCHHEADen LANDERKIN
voor grond met soyabonen als voorvrucht;op
deze grond waren van 90 actinomyces-stammen
11 antagonistisch,t.o.v. actinomyces-scabiës;in
onbehandéKle grond was van 100 actinomycesstammen maar 1 antagonistisch t.o.v. actinomyces-scabiës (6) (7).

(1)Schurftziekte bij aardappelen. Algemene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage 1939.
(2) Landbouwkundige maatregelen tegen aardappelschurft. Landbouwkundig Tijdschrift, November
1935.
(3)Verslag van een bespreking over aardappelschurft te Wageningen op 12.11.54 met bijlagen. Instituutvoor Plantenziektenkundig Onderzoek.
(4) Kalk. Voorlichtingsblad van deStichtingNederlands Kalkbureau, April 1954.
(5)Ir ï. A. GROOTENHUIS: Samenvattend verslag van diverse proefresultaten met V.A.M.-compost
opbouwland (zand-endalgrond) overdejaren 1932t/m 1947. Ditverslagisverkort gepubliceerd
inhét Maandblad voordeLandbouwvoorlichtingsdienst vanJuli 1948.Hierin zijn echterniet de
oorspronkelijke gegevens over schurft vermeld, waarvan in deze studie gebruik gemaakt is.
(6) A.G. LOCHHEAD enG. B. LANDERKIN. Aspects ofantagonisms between micro-organismsin
Soil.Plantand Soil,January 1949.
(7)Voor dit artikel isook geraadpleegd een artikelenreeks inhet Mededelingenblad van de N.V.
Vuilafvoer Maatschappij „V.A.M.": Aardappelschurft en V.A.M.-compost (Med. V.A.M. April
1950, Juni 1951,April 1953,December 1953).De conclusie in dit blad getrokken, dat V.A.M.compost de aardappelschurft niet doet toenemen (hoge giften zouden dé schurft zelfs doenafnemen)stemt nietovereen met onzeüit uitgebreider materiaal getrokken conclusie,dat V.A.M.compostdeschurft weldoettoenemen,zijhet ook ingeringeenwiskundig onvoldoende betrouwbaremate.
Groningen, April 1955
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