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Withasummary: Investigations of thedeath-temperatures of some soil organisms
injurious to plantgrowth
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INLEIDING

Hetisbekend,datvele,zowelplantaardigealsdierlijke,organismen,dieziekten
ofbeschadigingen bijonzegewassenveroorzaken,indegrondkunnen overblijven
en de plant van daaruit kunnen aantasten. In de tuinbouw wordt bij de zéér
intensieve cultuuronder glasvaak getracht degrond teontsmetten dóór dezete
stomen. Het doelvan onsonderzoek was,vast te stellen, tot welke temperatuur
degrond daarbij verhit moetworden omerzekervan te zijn, dat alleschadelijke
organismen gedood worden. Er is dus niet naar gestreefd nauwkeurig de afsteryingscurvevanelkdezerorganismen tebepalen.Hetwasvooronsvoldoendeom
tewetentekomen,bijwelketemperatuureenbepaaldeparasietbeslistvoor100%
gedood wordt. Deze temperatuur is slechts op grove wijze bepaald (hoogstens
tot op2,5°Cnauwkeurig).
**
Erwerddaarentegen veelaandacht besteedaan deinvloed,welkededuur van
verhitting uitoefent opdéafstervingstemperatuur. Deverwarmingvan degrond
tengevolgevanhetstomenisnl.vaakzeerongelijkmatig,inhetbijzonderwanneer
degrondtijdens hetstomenineenslechtestructuurtoestandverkeert,ofwanneer
enkele gaatjes in de buizen van het stoomrek verstopt zijn. De grond moet
daarom steeds gedurende enige tijd na het stomen goed afgedekt blijven (b.v.
met planken,stroofturfraólm). Opdezewijzeblijft degrond langeroptemperatuur en fatljgt de warmte gelegenheid zich gelijkmatig door de grond te verspreiden. In dit verband interésseerde het ons, in hoeverre door een langdurige
verhitting de verschillende schadelijke organismen gemakkelijker tot afsterving
gebracht kunnen worden.Ditzoudan eenredente meerzijn omdegrond nahet
stomen enigetijd afgedekt te houden.
...
Uitdeliteratuurzijn reedsvrijveelgegevensbekendoverdeafstervingstempe*)OntvangenvoorpublicatteJuli'47.
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raturen van de voornaamste in de grond overblijvende plantenparasieten. Een
uitvoerig overzicht hiervan treft men aan bij NEWHALL (7). Betreffende het verband tussen de letale temperatuur en de duur van verhitting zijn de gegevens
echter slechts schaars. Alleen bij het wortelaaltje van de tomaat,Heterodera
marioni (CORNU) GOODEY, is dit verband reeds nauwkeurig voor elk ontwikkelingsstadium afzonderlijk vastgesteld (o.a. door HOSHINO en GODFREY (3)).
Betreffende de afstervingstemperatuur van Fusarium, Verticilliumen Sclerotinia was onze kennis tot nu toe slechts fragmentarisch en had bovendien vaak
betrekking op soorten of stammen, die voor.de tuinbouw in het Westland van
weinig of geen betekenis zijn (NEWHALL, 7). Over de afstervingstemperatuur van
de koperworm' (larven van Agriotes sp.) was feitelijk nog in het geheel niets
bekend.
BEPALING VAN DE AFSTERVINGSTEMPERATUUR VAN FUSARIUM

Onderzocht werden de Fusaria, die in staat zijn verwelking te veroorzaken bij
komkommer en meloen. Dit zijn de volgende Fusaria:
Fusarium angustum SHERB.,
Fusarium solani (MART.) APP. et WR. var. Martii (APP. et WR.) WR.,
Fusarium orthoceras APP. et WR. en
Fusarium orthoceras APP. et WR. var.longius WR.
Daar onze interesse in hoofdzaak uitging naar de temperatuur, waarbij alle
Fusariumkiemen gedood worden, werden van deze schimmels geen afzonderlijke
afstervingstemperaturen bepaald, doch werd telkens een mengsel van alle bovengenoemde Fusaria beproefd.
De Fusaria werden voortgekweekt op buizen met gestoomde rijst. Bij elke
proefneming werd met steriel gedestilleerd water van alle stammen een sporensuspensie gemaakt (voor elke stam van 1buis) en deze sporensuspensies samengevoegd en goed gemengd. Hiervan werden gelijke hoeveelheden in een serie
reageerbuizen gebracht, die vervolgens gedurende verschillende tijden tot temperaturen van 47,5-75° C verhit werden. Steeds bleef 1 contrôlebuis onverhit om
de aanvangsconcentratie van de Fusariumkiemen vast te kunnen stellen.
De buizen werden gedurende de verhitting afgesloten met een wattenprop.
De verhitting had plaats in een waterbad, waarvan de temperatuur geregeld
kon worden. Tijdens de verhitting werden de buizen zover ondergedompeld, dat
de gehele inhoud zich beneden het waterniveau van het waterbad bevond. Er
werd verhit gedurende 10,30, 60, 180en een enkele maal ook 120 minuten. Daar
de inhoud van de buis niet onmiddellijk de temperatuur van het waterbad-aanneemt,werd bij deverhittinggedurende 10 minuten debuis 1 minuut langer ondergedompeld. Nadat de tijdsduur van verhitting verstreken was,werden debuizen
steedsonmiddellijkovergebracht ineenbakmetkoudwateren aldussnel afgekoeld.
Om het aantal levensvatbare Fusariumkiemen na de verhitting vast te stellen,
werden van de sporensuspensie de verdunningen 1: 100 en 1: 10.000 bereid.
Zowelvan dezebeide verdunningen, alsvan deonverdunde sporensuspensie werd
telkens 1cc in een aantal schalen met kersenagar overgebracht (meestal 3 voor
elke verdunning). Na 2 dagen werd het aantal Fusariumkoloniën geteld, dat zich
op de platen ontwikkeld had. Door vergelijking met het aantal koloniën op de
contrôleschalen kon berekend worden, welk percentage van de Fusariumkiemen
de verhitting had overleefd.
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Aanvankelijk werden proevengenomen bij temperatuursintervallen van 10°C
Nadataldusongeveerhetafstervingsverloop van Fusarium bepaald was,werden
bij decritische temperaturen eerst detussenliggende intervallen van5°C en
vervolgens van 2,5°Conderzocht. Daarmede was de afsteryingscurve voor ons
doelmet ruimvoldoende nauwkeurigheid vastgesteld.
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In grafiek 1isdeafstervingstemperatuur uitgezet tegenover detijdsduur van
verhitting. De curve, die het verband tussen deze beide grootheden weergeeft,
staathieropaangegeven.Bovendienzijnalleresultatenvandeverhittingsproeven
opoverzichtelijke wijzeop dezegrafiek aangetekend.
Nu op deze wijze de afstervingstemperatuur van Fusarium inwaterig milieu
vastgesteld was,deed zich devraag voor of dezeresultaten eveneens geldigzouden zijn bij verhitting van degrond door dezete stomen. Bij het stomen zalnatuurlijk een betrekkelijk vochtig milieu verkregen worden. Om meer zekerheid
overdit puntteverkrijgen, werdennogeenaantalverhittingen uitgevoerd,waarbij desporensuspensiegebracht wasingrond,dievoor75% metwaterverzadigd
was.Van dezegrond werd 5gram per reageerbuis gebruikt. Alvorens desporensuspensie werd toegevoegd, werd de grond goed gesteriliseerd. Daar deze proefopzet veel bewerkelijker is, werd alleen verhit totdie temperaturen, waarbijin
waterig milieu juist een volledige afsterving plaats heeft. Inal deze gevallen
bleek ook in vochtigegrond deafsterving volkomentezijn.
Dergelijke proeven zijn ook genomen inextreem zure grond (pH 4,2) en in
extreem alcalischegrond (pH8,4). Hieruitbleekdat deFusarium ineen dergelijk
milieu reeds bijeenenkele graden lagere temperatuur afsterft danin zuiver
water. Dit was in het bijzonder het geval in dezuregrond.

Uit grafiek 1blijkt, dat de afstervingstemperatuür van Fusarium in sterke
mate afhankelijk isvan deduur van verhitfing. Bij langdurigeverhittingwordt
bij een veel lagere temperatuur een algehele doding verkregen. Een verhitting*
langer dan 3 uur heeft echter weinig effect meer op de letale temperatuur. Öë
letale temperatuur-kromme gaat dan vrijwel evenwijdig van de x-as lopen. Uit
dit oogpunt bezien heeft een afdekking van de grond langer dan 3 uur na het
stómên weinigzin.Zoals uit het volgendezal blijken, geldt dit evenzeervoorde
andereindegrond overblijvende plantenparasieten.
BEPALING VAN DE AFSf ERVINGSTEMPERATUUR VAN VERTICILLIUM

Onderzocht werd Verticillium Dahliae KLEB., eenschimmel,diedeslaapziekte
bij detomaat veroorzaakt. Dezewerdvoortgekweekt opaardappelagarinbuizen.
Bij elke proefneming werd op een dergelijke wijze als bij Fusarium een sporensuspensiebereid.
Hetonderzoekgeschieddebehoudensdehiernagenoemdepunten,opvolkomen
dezelfde wijze alsbij Fusarium. Deproeven hadden echter in 't algemeen bijeen
lagere temperatuur plaats (variërend van 37,5-60°C). De concentratie van het
aantal in leven gebleven kiemen werd bepaald in schalen met aardappelagar
i.p.v. kersenagar. De Verticillium ontwikkelt zich hierop beter. De controle
had plaats na 3 in plaats van 2 dagen in verband met de langzamer groei van
Verticillium.
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Ingrafiek 2 isdeafstervingstemperatuür uitgezet tegenover deduur van verhitting. Decurve,diehet verband tussen dezebeidegrootheden weergeeft, staat
hierop aangegeven. Bovendien zijn alle resultaten van deverhittingsproeven op
dezegrafiek aangetekend.
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De hier beproefde Verticillium werd meermalen geïsoleerd uit slaapzieke tomatenplanten. Ook uit zieke komkommerplanten werden verscheidene isolaties
gemaakt. Daarbij werd echter steeds een Verticillium aangetroffen, die morphoogisch vrij sterk afweek van deuit detomatenplanten geïsoleerdestam. Zo vormt
laatstgenoemde micro-sclerotiën, hetgeen de Verticillium van de komkommer
niet doet. Deze vormt daarentegen veel meer sporen en op bepaalde voedingsbodems (havermout- en aardappelagar) een geelgroene kleurstof. Dit is ook vastgesteld op het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in Baarn, waar beide
typen gedetermineerd werden als verschillende stammen van Verticillium
Dahliae.
Het is nu gebleken, dat er tevens een aanzienlijk verschil in afstervingstemperatuur tussen beide Verticilliüm-stammen bestaat. Merkwaardig is, dat de
komkommerstam aanmerkelijk hogere temperaturen kan verdragen, dan de
tomatenstam. Dit stemt goed overeen met de temperatuureisen, die deze beide
gewassen stellen: de komkommer wordt in 't algemeen bij hogere temperatuur
gekweekt dan de tomaat. Uit de Engelse literatuur (WILLIAMS, 12) is bekend,
dat alleen op de tomaat al verschillende Verticillium-stammen voor kunnen
komen, die niet alle dezelfde temperatuursbehoefte bezitten. Afstervingscurven
zijn daar echter niet bepaald.
De afstervingstemperatuur van de komkommerstam is niet zo volledig onderzocht als bij de tomatenstam. Ook deze cijfers zijn uitgezet in grafiek 2, evenals
de hieruit afgeleide letaletemperatuur kromme.
De zeer lage afstervingstemperatuur van de tomatenstam opent de mogelijkheid tot zaadontsmetting door middel van warmwaterbehandeling. Weliswaar
wordt de overgang van de Verticillium-schimmel met het zaad vaak betwijfeld,
dochdezeovergangisreeds door KADOW (4) in 1934bij tomaat en aubergine aangetoond en later door OSMUN (8) bij aubergine. Ook uit in Naaldwijk genomen
proeven bleek, dat Verticillium bij aubergine met het zaad kan overgaan. Anderzijds moet men er wel rekening mee houden, dat in de practijk veelal de grond
de belangrijkste besmettingsbron is, waarbij de ziekte vooral op gronden met
slechte structuur sterk tot uiting komt.
Bovengenoemde personen wezen reeds op de mogelijkheid tot zaad-ontsmetting door een warmwaterbehandeling gedurende 20-30 minuten bij 49-52°C.
Er zijn daarom enkele kiemkrachtbepalingen gedaan bij tomaten- en auberginezaad, dat op verschillende wijze in water verhit werd. De resultaten waren als
volgt:
tomaat
kiemenergie kiemkracht

20 minuten 48° C
20 minuten 50° C
20 minuten 52°C
1 uur 45°C

89%
82%
78%
91%
76%
• 90%

96%
89%
89%
99%
93%
92%

aubergine
kiemenergie 1kiemkracht.
0%
0%
0%
0%
0%
0%

34%
44%
36%
26%
28%
26%

Bij een andere proef, waarbij enkel tomatenzaad betrokken was, waren de
resultaten als volgt:
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Uit deze cijfers blijkt, dat door de verhitting de kieming eerder gestimuleerd
dan benadeeld wordt.;Dekortstondige verhitting (niet langer dan een half uur)
geeft in dit opzicht echter de beste resultaten.Bij verhitting gedurende 1uur
daalt de kiemenergie enigszins. Een verhitting gedurende 20 à 30 minuten tot
52°C,geeft bijtomaat dehoogstecijfers voorkiemenergieenkiemkrachttezien.
Bijdeauberginewerdendehoogstekiemkraehtcijfers bijwat lageretemperatuur
verkregen (48à50°C). Dit zaad had echter een zeer slechte kiemkracht en was
dus van zeer slechte kwaliteit. Wellicht was het daardoor ookwat minder goed
bestand tegen verhitting. Waar de schimmel reeds gedood wordt door een verhitting gedurende 30 minuten bij 45°C bestaat er dus een zeer grote marge
tussen deafstervingstemperatuur van deVerticilliumschimmel vandetomaaten
de temperatuur, waarbij kiembeschadiging optreedt bif tomaten*en auberginezaad. Een warmwaterbehandeling kan dus zonder enig risicotoegepast worden.
BEPALING VAN DE AFSTERVINGSTEMPERATUUR VAN SCLEROTINIA

Onderzocht werd Sclerotinia Libertiana FUCK,., die het wortelrot bij witlof
veroorzaakt. Inhoeverredezeschimmelidentiek ismetdeSclerotinia-schimmels,
waardoor tal van anderetuinbouwgewassen,zoals komkommer, meloen, tomaat,
bonen en sla aangetast worden, is nog niet met volkomen zekerheid bekend.
Aangenomen werd, dat de op deze gewassen gevormde Sclerotien de meest
warmtebestendige uitingsvorm van deze schimmel zijn. In elk geval is het de
belangrijkste vorm, waarin de schimmel in de grond overwintert. Alleen de
Sclerotienwerden dan ookaan deverhittingsproeven onderworpen. Waar opalle
bovengenoemdetuinbouwgewassen overeenkomstige Sclerotiengevormd worden,
isde kans niet groot, dat er belangrijke verschillen in temperatuur-gevoeligheid
bestaan tussen deze Sclerotinia-schimmels. Er werd gewerkt met witlof-sclerotiën,omdatopdewitlofwortels zulkebijzonder groteSclerotien gevormdworden.
Vermoedwerd,datdezeeventueeldegrootstewarmteresistentiezouden bezitten.
Het bleek echter niet mogelijk deze proeven met in de natuur verzamelde
Sclerotienuittevoeren.Tengevolgevan deverhittingwerd deuitgroeiingvan de
Sclerotien ni. vaak vertraagd. Zij werden dan overwoekerd door bacteriën en
andere schimmels. Een goede controlewas alleen mogelijk wanneer met steriele
Sclerotien gewerkt werd. Ontsmetting van opdeplant gegroeideSclerotien bleek
nietgoedmogelijk. DitgeluktewèlmetSclerotien,dieopeenagar-voedingsbodem
gegroeid waren. De hierop gevormde Sclerotien hadden echter een minder grote
afmeting.
De Sclerotien werden gekweekt op schalen met kersenagar (later met veenbessenagar). Bij elke proefneming werden 15 of 20 van de grootste Sclerotien
verhit in 3 of 4 reageerbuizen met water. De Sclerotien uit elke buis (5 stuks)
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werden tezamen overgebracht,op een schaal met^kersenagar (later met veenbessenagar). - , . ' , / '
';
\
Het wasniet mogelijk om betrouwbare percentage-cijfers van demortaliteit
teverkrijgen.Tengevolgevandeverhittingwerdhetuitgroeienvan dejSclerotien
meerofmindervertraagd. HeteneSclerotiumgroeidedaarbij veelsnelleruitdan
hetandere,zodatzijelkaarsomsovergroeiden,waardoornietaltijdftaetzekerheid
vastgesteld kon worden, hoeveel Sclerotien op een schaal nog-levenskrachtig
waren. Demeer ofmindere beschadiging kwam echter duidelijk tot uiting inde
vertragingvandeuitgroeiing. Deschalen werden daaromgedurendeenigeweken
bewaard, daar soms na,geruime tijd noguitgroeiing plaats had. Deresultaten
waren alsvolgt:
.
-'•';'•'
•
Temp.in °C
40
40
40
42,5
45
45
45
47,5

Duurvan deverhitting irimin.
30
60
180
180
10
60
180
60

Uitgroeiing Temp.in 6C
normaal '
normaal
normaal
vertraagd
normaal
vertraagd
geen
vertraagd

50
50
50
52,5
55
55
57,5
60

Öuurvande verhitting inmin.
10
30
6030
10
30
10
10

JJitgroeüng
•vertraagd
!vertraagd
geen
geen
vertraagd
geen
vertraagd
geen

MethetdoeldeuitgroeiingvandeSclerotienteversnellenzijn nogverschillende
proeven genomen,waarbij uitdeverhitte Sclerotienzosteriel mogelijk eencoupe
werd gesneden, dieuitgelegd werd opveenbessenagar. Aldusishetonséénmaal
gelukt om een Sclerotium, dat gedurende 10minuten tot 60°Cverhit was,te
doen uitgroeien. Het is overigens twijfelachtig, of in het binnenste van grote
Sclerotien bij een dergelijke kortstondige verhitting weldezelfde temperatuur
geheerst heeft alsindemeeraandebuitenzijde gelegen delen.
Ingrafiek 3isdeafstervingstempefatuur uitgezettegenover deduur vanverhitting. Decurve,diehetverband tussen beidegroothedenweergeeft, iseveneens
getekend. Bovendien isaangegeven, bijwelketemperaturen beschadigingvan de
Sclerotien (groeiremming) opgetredenis.
BEPALING VANDEAFSTERVINGSTEMPERATUUR VANRITNAALDENOF KOPERWORMEN

Voordezeproefwerdenkoperwormen gebruiktvanverschillendevindplaatsen,
die reeds enige maanden voortgekweekt waren in een mengsel van aarde en
turfmolm, metalsvoedselschijfjes aardappel, kiemendetarweeneenwortelende
slaplant.
Bij determinatie aan de hand van een tabel van KORSCHEFSKY bleken ze
zonderuitzonderingtothetgeslacht Agriotestebehoren.
De individuen varieerden sterk in lengte. Hiermede werd rekening gehouden
bij hetsamenstellen vandeindeproef gebruikte groepen vantelkens20 exemplaren, opdat gelijksoortige envergelijkbare eenheden ontstonden.
De verwarming werd uitgevoerd in reageerbuizen, voor de helft gevuld met
een mengsel van aarde en turfmolm, dat metwater verzadigd was.Debuizen
werden afgesloten meteenwattenprop enbijdeverwarming werden zezoverin
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het waterbad ondergedompeld, dat de gehele inhoud zich beneden het waterniveau bevond.
Na deverwarming werd de buis direct Ieeggeschud. Dekoperwormen werden
overgebrachtineenpetrischaalmeteenversgrondmengsel.Eenschijfje aardappel
diende daarin als voedsel. Gedurende enkele dagen werden deschalen dagelijks
gecontroleerd.
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In grafiek 4 is de afstervingstemperatuur uitgezet tegen de duur van verhitting. Decurve,diehet verband tussen dezebeidegrootheden weergeeft, staat
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hieropaangegeven. Bovendien zijn alleresultaten derverhittingsproeven opdeze
grafiek aangetekend.1)
BEPALING VAN DE AFSTERVINGSTEMPERATUUR VAN HETERODERA MARIONI

Dit onderzoek is slechts zeer summier geweest. De temperatuurgevoeligheid
van de verschillende ontwikkelingsstadia is niet afzonderlijk bepaald. Vastgesteld werd slechts bij welke temperaturen alle ontwikkelingsvormen van het
aaltje gedoodwerden.Deresultaten (afgebeeld ingrafiek 4)zijn goed inovereenstemmingmetdegegevens,dieuitdeliteratuurbekendzijn. Erzaldaaromhierop
niet verder worden ingegaan.
De cijfers in grafiek 4 hebben betrekking op verhitting in waterig milieu. Bij
verhitting van cysten ingrond werden hogereafstervingstemperaturen gevonden
(inzuregrondwaren na IC minuten verhittingtot 55°C noglangniet alle aaltjes
gedood).
DISCUSSIE

Alle gevonden letale temperatuurcurven zijn tezamen afgebeeld in grafiek 5.
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Hierinvaltonmiddellijk degrotegelijkenisop,dieertussendeverschillendelijnen
bestaat.Wehebben geprobeerd omhetverloopvan dezecurven ineen algemene
formule weerte geven. Het blijkt dat delijn, beantwoordend aan de vergelijking
J
) Daarbijzijnalleendegegevensvermeldvandeeerstecontrôle,24uurna deproef,
teneindezoveel mogelijk andereinvloeden ophet afsterven buiten tesluiten.
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(y-a)\/x = b,goed overeenstemt met degevonden waarden.Zosluit de letale
temperatuurcurve van Fusariumzeer nauw aan bij de lijn (y-41)y'x = 110;
de afwijkingen bedragen niet meer dan 1°C(ziegrafiek 1).Dezeliggen dusvolkomen binnen de foutengrenzen, daar de afstervingstemperaturen slechts op
2,5°Cnauwkeurig werden bepaald. De letjale temperatuurcurve van de Verticilliumvandetomaatsluitzomogelijk nogbeteraanbijdelijn (y- 35)y/x = 57.
Deafwijkingen bedragen in dit geval maximaal 0,7°C (ziegrafiek 2). De afstervingstemperaturen van de Verticillium van de komkommer zijn niet in een formule uitgedrukt in verband met de schaarse gegevens. Het verband tussen afstervingstemperatuur en duur van verhitting wordt bij Sclerotinia Libertiana zeer goed weergegeven door de formule (y- 41)y/x —62. Degrootsteaf
wijking bedraagt slechts 1°C. De curve voor de afstervingstemperaturen bij
koperwormen sluit aan bij de lijn (y- 37)>\/x= 41. De grootste afwijking,
-2,4°C, ligtnogjuistbinnendefoutengrens(ziegrafiek4).
Bovengenoemde curven hebben dus de gedaante van een- ongelijkzijdige
hyperbool. Deopstijgende tak nadert asymptotisch tot de y-as, terwijl de horizontale tak een lijn evenwijdig aan dex-as,opeen afstand a daarboven gelegen,
asymptotisch nadert. Deze wâarde a kunnen we opvatten als de maximumtemperatuur voor het organisme, dus de hoogste temperatuur waarbij het nog
juist inlevenkan blijven.Dezemaximumtemperatuurisvoorhogereorganismen
laag, terwijl ze voor lagere organismen sterk kan variëren. Bij Verticillium ligt
zeongeveer even laag alsvoor dehogereorganismen, bij Fusarium daarentegen
ligt zeaanmerkelijk hoger.
•, ,
'\
D«waardebvormt een maatstaf voor de resistentie van het organisme tegen
verwarming boven de maximumtemperatuur. Deste hoger,deze'waarde is, des
te moeilijker is het organisme door verhitting tot boven de maximumtemperatuur tot afsterving te brengen,
f*
Deopstijgende tak van decurvenadert veelsnellerdéy-asdan dehorizontale
tak de lijn nadert, die de maximumtemperatuur van het organisme weergeeft.
Het blijkt dat het quadraat van het verschil tussen afstervings- en maximumtemperatuur ongeveer omgekeerd evenredig is met de duur van verhitting. Bij
Sclerotinia en bij Agriotes zien wedat deopstijgende tak Vandeletale temperatuurkromme nogietssnellertot dey-asnadert dan overeenkomt met debesprokenformule.Waarschijnlijk zaldittoegeschrevenmoetenwordenaanhetgeringe
aantal individuen (kiemen) waarmee in deze gevallen gewerkt werd. Hierdoor
wordentelageafstervingstemperaturen gevonden. Bijdekortstondigeverhitting
zijn déze afwijkingen het grootst, daar de temperatuurgreazen, waar binnen
partiëleafsterving plaatsheeft, wijder uiteenlopen,naarmatekorterverhitwordt
(zieo.a.grafiek1).Ookhetenigszinsverschillendverloopvandeletaletemperatuarkrommen van debeide Verticillium-stammen moet waarschijnlijk aan het grote
verschil in sporenvormend vermogen toegeschreven worden (bij komkommerstam véél meer sporen). De afstervingstemperaturen van Sclerotinia geven een
betere aansluiting bij detheoretische curve te zien dan die van Agriotes. Het is
wellicht nietjuisteenSclerotiumalseenenkel,homogeenindividutebeschouwen.
Waarschijnlijk kan bij de grenstemperaturen een belangrijk deel van het mycelium-weefsel afsterven; enkelezeerresistentegedeelten vanhetmycelium blijven
dan nogin leven en kunnen, zij het met grotevertraging, uitgroeien. Demeerof
rhiridervertraagde uitgroeiing zou dan wellicht kunnen corresponderen met een
hbgéf Ofläget percentage afgestorven myceliumweefsel in het Sclerotium.
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6RAFIEK t
Alslervingscurve «an Fusarium bij 50 C
Alstervingscurve »an Agriotes bij 4 0 C
Afstervingscurve yan Verticilliuni bij 40 C

120
Tijdsduur der verhitting in minuten

Op grafiek 6 is het verloop van de afsterving voor koperwormen en VerticilUum (detomatenstam) bij 40°Cen voor Fusarium bij 50°Cweergegeven. Daartoe is in horizontale richting de duur van de verhitting uitgezet en in verti:ale richting de logarithme van het percentage in leven gebleven individuen
[resp. kiemen). Het is reeds lang bekend (MADSEN en NYMAN, 6; EYKMAN, 2
sn RAHN, 9, 10 en 11), dat bij lagere organismen dit verloop rechtlijnig is. Dit
betekent, dat de afsterving bij lagere organismen verloopt als een mono-moleculaire chemische reactie. Bij hogere organismen heeft de afsterving hetzelfde verloop als een meer- (b.v. 6- of 10-) moleculaire chemische reactie. Dit wordt weergegeven door een gebogen lijn met haar krommingsmiddelpunt aan de zijde van
de oorsprong van het coördinaten-stelsel. Dit betekent, dat bij toenemende verhittingsduur de afstervingssnelheid groter wordt. Een dergelijk verloop werd bij
de afstervingscurve van de koperworm ook inderdaad gevonden. Bij Fusarium
treffen weeen curve van afwijkende vorm aan, waarbij de lijn naar de oorsprong
toegebogen is. Volgens CHICK (1), RAHN (9) en KLUYVER (5) wijst een curve van
een dergelijke gedaante op een heterogeniteit van het verhitte materiaal. Bij onze
proeven is eveneens met heterogeen materiaal gewerkt, daar de Fusariumkiemen
voor het belangrijkste deel uit conidiën bestonden, die waarschijnlijk aanzienlijk
gevoeliger voor verhitting zijn dan de dikwandige chlamydosporen, waarvan
tevenseengeringaantal inhetonderzochte materiaal aanwezigwas(ziegrafiek 6).
Een andere mogelijke verklaring kan gelegen zijn in de omstandigheid, dat in het
onderzoek naar de afstervingstemperatuur van Fusarium een mengsel van vier
verschillende, voor de komkommerpathogène,Fusarium-rassen gebruikt is. Ver-
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moedeHjkzoudenwebij Fusariumeenrechtlijnigverloopvande afstervingscurve
gevonden hebben wanneer we met homogeen materiaal gewerkt hadden. Bij
Verticillium (detomatenstam) isdit blijkbaar wel het geval geweest. Daarwerd
althans een rechtlijnig verloop aangetroffen. Hier werd ook inderdaad met
slechts een stam gewerkt, terwijl bij microscopisch onderzoek nimmer de-aanwezigheid van chlamydosporen vastgesteld kon worden.
Opmerkelijk is, dat de verschillende in de grond overblijvende plantenparasieten reeds door betrekkelijk lagetemperaturen tot afsterving gebracht kunnen
worden. Bij het stomen zal degrond gewoonlijk tot een veel hogere temperatuur
verhit worden.Toch wordt meer dan eensgeklaagd over een onvoldoenderesultaat van het stomen. Invelegevallen zal men dit niet mogenwijten aan eenon^
voldoende grondontsmetting. In bepaalde gevallen is het wel is waar mogelijk,
dat degrond niet tot opvoldoende diepte ontsmet is.Dit?komt nogal eensvoor
bij een te.hoge grondwaterstand. De warmte dringt dan niet tot op voldoende
'diepte in de grond door. Ook bij grondontsmetting van platglasrijen tegen
Fusarium komt het vaak voor, dat degrond niet tot opvoldoendediepte verhit
wordt, waardoor bij het klaarmaken van de rijen niet ontsmette grond boven
gebracrit wordt.
.
In vele gevallen zal een slecht resultaat echter geweten moeten worden aan
een hernieuwde besmetting, die het gevolg kan zijn van het gebruik van niet
ontsmetgereedschapenhoutwerk,enhetnietziektevrij opkwekenvan hetplantmateriaal. Een hernieuwde besmetting met Fusarium,Verticillium ofSclerotinia
geeft vaak aanleiding tot een zeer sterke aantasting. Deze schimmels kunnen
zich blijkbaar in gestoomdegrond extra krachtig ontwikkelen. Hiervan zijn ons
talrijke voorbeelden bekend. Het isdusvan het grootstebelangsteedseengoede
hygiëneinacht te nemen, daar anders detoch nogal duregrondontsmetting niet
de best mogelijke resultaten af zal werpen.
SAMENVATTING

Van een aantal voor de plantengroei schadelijke bodemorganismen werd het
verloopvan deafsterving bij verschillendetemperaturen nagegaan (ziegrafieken
1-5).
Het verband tussen de duur van verhitting (x) en de afstervingstemperatuur (y) wordt goed weergegeven door een curve van de algemene gedaante
(y-a)<v/x= b.
Bij een grondontsmetting door stomen is het gewenst de grond ook na debehandeling ongeveer 3 uur afgedekt te houden.
Bij de volgende temperaturen wordt een afdoende doding verkregen: Fusarium 70°C;Sclerotinia en Verticillium (komkommerstam) 60°C;Heterodera marioni 55°C; Verticillium (tomatenstam) en Agriotes (ritnaalden) 50° C.
Tomatenzaad kan ontsmet worden tegen Verticillium door het een half uur
onder te dompelen in water van 45°-50°C. De kiemkracht van het zaad wordt
hierdoor niet in het minst geschaad.
SUMMARY

For a number of soil-organisms, injurious to plant-growth, the process of
dying-off was examined at different temperatures (see curves 1-5).
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The relation between the period of heating (x) and the death-temperature (y)
isexpressed reasonably wellinacurveofthegeneral form: (y- a)y x= b.
In sterilizing the soil by steaming it is desirable to keep the ground covered,
also after the treatment, for about three hours.
At the following temperatures a thorough killing-off is obtained:
Fusarium70°C; Sclerotinia and Verticillium (from cucumber) 60°C; Heterodera 55°C; Verticillium (from tomato) and Agriotes (wireworms)50°C.
Tomatoseed may be rendered sterile against Verticillium by submerging it it
water of45°-50°C for half an hour. Bythis treatment the germinative poweris
not harmed in the least.
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