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De voltooiing van mijn proefschrift biedt mij degelegenheid
alien te bedanken, die tot mijn wetenschappelijkc vorming
hebben bijgedragen,
Ik dank de Hoogleeraren en oud-Hoogleeraren der Landbouwhoogeschool, in het bijzonder U, Hooggeleerde ABERSON,
HOHIHG, MAYER GMELIN en SOHNGEN,

Door specialeomstandigheden kwamik in nader persoonlijk
contact met U, Hooggeleerde BROEKIMJL Door U leerde ik de
bekoring, die tdtgaat van verschillende vraagstukken op het
gebied van de veredeling der landbouwgewassen, kennen.
Hooggeleerde QUANJER, Hooggeachte Promotor, eerst voor
eenigejarenleerdeikU meerdirectkennen,Gij hebtinmij het
verlangen gewekt naar een diepgaande studie van verschillende
phytopathologische problemen* Herhaaldelijk mocht ik Uw
hulpenbelangstelling ondervinden. Ikben erUzttt erkentelijk
voor,dat ikalsUwassistent kanwerkzaam zijn.
Door de steun, welke ik in het begin van het onderzoek
mocht ontvangen van de Limburgsche Land- en Tuinbouwbond, de R.-K. Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond,
de Plantenziektenkundige Dienst en het Staringfonds, was
hetmogelijk eenaanvangtemakenmetdestudievande^tarwehalmdooder",
De voortzetting van deze onderzoekingen werd gedtirende
ruim twee jaren voor een deel bekostigd door de Stichting
„Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918"teWageningen.
Voor degesteun, de belangstelling in mijn werk en dezeerbijgondere wijze, waarop mij mogelijk werd gemaakt om het onderzoek voor een dissertatie te gebruiken, dank ik het college

van directeuren dezer stichting, namelijk Prof* Dn D. VAN
GULIK,Prof*Dr*J* H*ABERSONenProf.Dr*W*C.MIESR.Azn.
Een woord van meer dan gewone dank wil ik uitsprckcn
aan de N*V, Industrieele Maatschappij v.h* Noury envander
Lande te Deventer. Zij toch is het geweest, dievoor eenzeer
belangrijk deel de totstandkoming van dit onderzoek heeft
mogelijk gemaakt door de uiterst welwiUende wijze, waarop
zij mij steeds in de gelegenheid heeft gesteld om dit phytopathologisch onderzoek teverrichten naast eenonderzoekvan
meel, datikvoor haar instelde. Daarenboven bleek zijzooveel
belang testellen inderesultatenvanmijn werkoverdeOphiobolus-voetziekte, dat zij de uitgave van deze verhandeling
voor haar rekening heeft genomen*
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Tarwe kan worden aangetast door een groot aantal organismen, die voetziekten, welke in een of meer punten overeenkomen, veroorzaken. Deze ziekten worden toegeschreven aan
Ophiobolus species, Leptosphaeria species, Fusarium species,
Helminthosporium species, Wojnowicia graminis (MCALP.)
SACC.et D. SACC., Gibberella Saubimtii (MONT,) SACC., Pythium graminicolum SUBIAMANIAM en vele andere schimmels,
ook aan dieren, vira en physiologische oorzaken, terwijl men
over deoorzaken van verschillendetarwevoetziekten nogin het
duister tast.
Het is %eergewenscht, dat van elk dezer ziekten een exacte
beschrijving der symptomen wordt gegeven. In de volgende
hoofdstukken is een poging gedaan om een der belangrijkste
tarwevoetziekten, namelijk de Ophiobolus-voetziekte uit het
groote complex van dergelijke ziekten af te scheiden. Tot dat
doel zal in Hoofdstuk I een overzicht worden gegeven van de
geschiedenis en degeographischeverspreidingderOphiobolusvoetziekte, terwijl in Hoofdstuk II en III argumenten uit de
symptomatologie en uit deaetiologie naarvoren zullen worden
gebracht om de conclusie tekunnen wettigen, dat de in Nederlandvoorkomende Ophiobolus-voetziekte van Tritkumvulgare
VILL. reeds sedert lange jaren in het buitenland bekend is,
Verder hoop ik eenige bijzonderheden mede te deelen van
de door Leptosphaeria herpotrichoides DE NOT. veroorzaakte
ziekte van granen enover een derde tarwevoetziekte, namelijk
de door Wojnowicia graminis(MCALP.) SACC.et D. SACC.veroorzaakte.

HOOFDSTUK I
GEOGRAPHISCHE VERSPREIDING

§ L Het voorkomen der OpMobolus-voctzickte in het
buitcnland
DeOphiobolus-voetziektevantarweisreedssedertomstreeks
1840 bekend uit Frankrijk en wordt aangeduid met de namen
„maladiedupiedduble"en„pi£tintf (PMILLIEUXen DELACROIX
1890). Tegenwoordig is ze verbreid door geheel Frankrijk en
wel speciaal door de twee groote centra van tarweverbouw,
Beauce en Brie. Deze ziekte is z66 gevreesd, dat de Directeur
de Hnstitut des Recherches Agronomiques aan de onder zijn
beheer staande phytopathologische laboratoria heeft opgedragen om de ecologie der ziekte benevens de methoden ter
bestrijding te bestudeeren. Tot dit doel is er een commissie
ingesteld met als voorzitter Prof.L. MANGIH, Directeur du
Museumd'HistoireNaturelleteParijs. Op eender vergaderingen van deze commissie wees MANGIN er op, dat de ziekte nu
reedsbijna eeneeuwzondersuccesisbestredenenverdermaakte hij opmerkzaam op:
„rint£ret des recherches qui vont etre effectu^es au sujet de
cette redoutable maladie". (GUYOT 1929).
Ook in ItalieisdeOphiobolus-voetziektevantarwereedseen
halve eeuw bekend. Ze werd het eerst gevonden door CUGIHI
inhetjaar 1880indeomstrekenvanBologna.Eenigejarenlater
vond hij dezelfde ziekte in de omstreken van Modena (CUGINI
1889). Tegenwoordig wordt zij door Italiaansche onderzoekers
3

mal del piede del frumento" genoemd (PEGLION 1912)*
In Engeland vermeldt SMITH in het jaar 1884 een analoge
zitktt onder de naam van „straw blight". In de laatste jaren
is de Ophiobolus-voet^iekte daar te lande echter bekend als
^whiteheads" (COTTON 1922,PETHYBRIDGE 1926,BIFFEN 1927).
Duitschland werd in 1894 door een Ophiobolus-voet^iekte
van tarwe geteisterd. FRANK (1894b) schreef de ziekte toe aan
een Ophiobolus soort, welke door hem „Weizenhalmtoter"
werd genoemd. HILTNER (1894) gebrtiikte de algemeene naam
„Fusskrankheit des Getreides". Reedsin 1899wasdezenieuwe
^iekte in alle tarweverbotiwende streken van Duitschland te
vinden (FRANK 1900a, b). Vooral in de jaren 1927 en 1928 trad
de Ophiobolus-voetziekte in buitengewoon hevige mate in verschillendedeelenvanditlandop(MiJLLERenHiJLSENBERG1927,
FRIEDERSDORF 1928, BLUNCK1929,CRUGER 1929).BLUNCKconcludeert in 1929:
„Allesin allemgenommen ist der Stand der Kenntnisse fiber
WesenundBekampfungderFusskrankheitenunbefriedigend.Er
entspricht nichtderwirtschaftlichen Bedeutungdieser Seuche."
Dr. H. HPLSENBERG deelde mij mede (in.een schrijven van
26Juli 1930),datook in 1930indeprovincie Saksen eenuiterst
ernstige epidemie te constateeren was.
In Zweden is de riekte beschreven door NILSSON-EHLE in
het jaar 1902, terwijl zt in 1927 in het Zuiden van Zweden
groote verliezen teweeg bracht (AORIIAN 1927, TEDIN 1927).
Ook in Portugal komen berichten over groote schade in het
jaar 1928 (BENSAtoE 1929).
Verdere berichten over het optreden der Ophiobolus-voetziekte van tarwe vinden wij uit de volgende landen:
Denemarken (HENNING 1895; MORTENSEN, ROSTRUP en
RAVN 1910, GRAM 1929).
Belgig (MARCHAL 1903a, b ; 1925a, b).
Hongarije (P6SCH 1904, KERN 1929)*
ft
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Oostenrijk (KORNAUTH 1904),
Rusland (DOMBROVSKI 1909).
Polen (GARBOWSKI 1925).
Zwitserland (GAUMANN 1927).
Tchecho-Slowakfje (DREGER 1928).
Ook buiten Europa kan men 2;eer vele mededeelingen over
het optredcn der Ophiobolus-voetziektevan tarwevinden.
Laten wij eerst deverspreiding in Australienagaan. In ZuidAustralie is de „take-all disease" bekend vanaf 1852 en reeds
in 1868 wordt in een rapport van de Commission on Diseases
of Cereals geconstateerd:
„It is, like last season's rust, to be found everywhere"
(MCALPINI 1904).Naardetweevoor delandbouwers het meest
sprekende symptomen,maaktmen in dit werelddeel een onderscheiding in „take-airf en „white-heads",
Ook in Nieuw-Zuid-Wales (SUTTON 1911, DARNELL-SMITH
en MACKINNON 1915, PRIBRAM 1919, NOBLE 1928) en Victoria
(MCALPINE 1902, 1904; ROBINSON 1907, BRITTLEBANK 1919)

doet de Ophiobolus-voet2;iekteveelvan zich spreken*
In West-Anstralieis de ziekteonder de namen take-all, footrot, blackleg en whiteheads beschreven door CARNI en CAMPBELL in 1924

In Nieuw-Zeeland is de Ophiobolus-voetziekte reeds vele
jarenbij detarweverbouwersbekend (WATERS 1920a, CUNNINGHAM 1927)*
Ook in Zuid-Afrika is debedoeldeziekteindeKaapprovincie
en in Transvaal reeds minstens 35 jaren bekend onder de namen „vrotpootjie" en „take-alf (PUTTERILL 1924)*
In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika verschijnen
de eerste mededeelingen over „take-allrf in Illinois in het jaar
1919 (HUMPHREY en JOHNSON 1919; HUMPHREY, JOHNSON en

192!)• Echter zijn de symptomen van deze %iekte
in Illinois z66verschMend van de symptomen der ^iektewelke
MCKINNEY

in Australia met de naam „take-all" wordt bestempeld, datde
vergissingwelspocdigmoestblijken.Deziektein Illinoisisvan
een totaal ander karakter, het is namelijk een virusziekte, hctgeen bewezen werd door MCKINNEY (1923)* Tegelijkertijd
bleekechterdegevreesdeechte„take-all"voortekomenenwel
in de staten Virginia (SCHOENE 1920) en New York (KIRBY en
THOMAS 1920).De alarmeerende berichten hadden tengevolge,
dat er een aanvang werd gemaakt met uitgebreide onderzoekingen over verschillende voetziekten van tarwe. Sinds 1919
heeft de Ophiobolus-voetziekte zich in de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika steedsuitgebreid en reeds in 1925constateert MCKINNEY, dat zijin demeestewintertarweverbouwende
streken van dat land voorkomt.
Ook Canada bleef niet vrij van de ziekte (FRASER 1924f
SAHFORD 1927).
Uit Mexico (SEGURA 1903) en nit Argentinie (Anonymus
1927) wordt de ziekte gemeld.
Tenslottemogenogmedegedeeld worden,datbedoeldeziekteinJapanomstreeks 1891 optrad enzichsindsdientijd steeds
verder nitbreidde (HORI 1901).
Uit dit zeer korte overzicht moge gebleken zijn, dat er een
cosmopolitischetarwevoetziektebestaat,waarvan dfbewezenis
df aangenomenwordt,datz&veroorzaaktwordtdoorOphiobolm
Graminis SACC.df Ophmbolus herpotrichus (FR.) SACC, terwijl
enkele onderzoekers de oorzaak zoeken in het metabolismeder
plant, dat tengevolge van gebrekkige voeding, ongunstige
grondvochtigheid enz*in verkeerde banen zou zijn geleid.

§2.Het voorkomen der Ophiobolus-voetziekte
in Nederland
Inhetjaar1898ontvinghet„Phytopathologisch Laboratorium
Willie Commelin Scholten" voetzieke tarweplanten uit Groningen,Friesland,LimburgenWageningen.RITZEMABOS(1899)
deelt mede dat bij nader onderzoek bleek, datdeziekte,waaraan deze tarweplanten leden, reeds invroeger jarenop verschillendeplaatsen inNederland waswaargenomen,doch sporadisch
zoodat slechts enkele planten er aan stierven. In 1898 echter
was het optreden der ziekte veel ernstiger en had de dood van
vele tarweplanten tengevolge. RITZEMA Bos duidt de ziekte aan
met deaanhetDuitsehontleendenaamvan„tarwehalmdooder."
Ook in 1899 trad de tarwehalmdooder op en wel te Kimswerd, Sittard en Zijldijk. De ziekte seheen echter minder hevig
te zijn dan in het voorafgaande jaar (RITZEMA BOS 1900).
In 1901 seheen de Ophiobolus-voetziekte hier te lande te
ontbreken, indeaanvangvan Juli 1902trad zeechter zeer hevig
op (RITZEMA BOS 1903),Daarna zijn erslechtsuiterst spaarzame
gegevens over het optreden te vinden, tot wij vermeld vinden,
dat in 1911de tarwehalmdooder veel schade deed aan tarwe te
Leerdam (RITZEMA BOS 1913),terwijl in 1912 zieke tarweplanten in verschillende streken van Nederland voorkwamen
(RITZEMA BOS 1914).
In 1923 trad de Ophiobolus-voetziekte vrij algemeen op
(VAN POETEREN 1924), terwijl in 1925: „vermelding dient gemaakt te worden van het meer dan gewoon optreden van de
tarwehalmdooder op enkele plaatsen", namelijk de Anna Paulowna polder, het eiland van Dordrecht enVeesen (VANPOETEREN 1926). Ook in 1926 trad de tarwehalmdooder op verschillende plaatsen sterk op (VAN POETEREN 1928).
Groote financieele verliezen leden de tarweverbouwers door
eenuiterst ernstigeep?demieder Ophiobolus-voetziekte in 1927
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De%cepidemicwasaanleiding,datdoorProf*Dr.H.M. QUANJER aan cen aantal correspondent van de Plantenziektenkundige Dietist stoppels afkomstig vanziekeperceelenwerden
gevraagd,terwijl aande^elfde personendevolgende vragenlijst
werd gtzondm:
1. Is de %iekte in dezen corner bij U opgetreden, inwelke
mate,enwanneer precies?'
2. Zijn erandere jaren,waarin U haar hebt waargenomenen
welkejaren waren dit?
3. In welk tarweras kwam de zmktt het meest voor inUw
omgeving? Hebt U verschil invatbaarheid der rassen kunnen
bespenren? Is %ijookin zomertarwe of in andere granenopgemerkt?
4. Wanneer werd de tarwe, waarin U de ziekte hebt waargenomen, gezaaid?
5.Isdeziekteooknabepaaldevoorvruchtenmeeropgetreden
dan na andere voorvruchten?
6. Zijn er aanwijzingen voor dat de ziekte verband houdt
met de gesteldheid vanden grond, de kalktoestand of metde
bemesting?
7. Kwam erveel onkruid voor opdevelden, waar de zitktt
heerschte, meer dan op andere velden, waar zij nict optrad,
welke onkruiden kwamen op de aangetaste velden voor?
Op dtzt vragenlijst, welke in September 1927aan 30 personen werd ge^onden, werden 20antwoorden ontvangen, terwijl door 14personen tarwestoppels werden verzameld, welke
mij door Prof. QUANJER tcr onderzoek werden veistrekt. Uit
de antwoorden bleek, dat de tarwehalmdooder in sterke mate
was opgetreden te Beesel (L.), Den Andel (gemeente Baflo),
Gendringen, Hank (N.-Br.), Ritthem, Roermond, Rottum
(gemeente Kantens), Ulrnm, Zevenbergschen Hoek en Zuidbortu ¥an een gering optreden werd melding gemaakt nit
lioerdijk, Nnmansdorp, Wilbelminadorp en Zierikzee.
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In 1928 en 1929 constateerde ik de Ophiobolus-voetziekte
van tarwe op verschillende plaatsen* Ik wil Wageningen, Opkeusdcn,Midden-Limburg(teBeeselwarenverschillcndetarweperceelcn zttt crnstig aangetast) en Zuid-Limburg, waar in de
meesteperceelen enkeleziekeplantentevindenwaren,noemen.
In 1930 waren in het geheele land Ophiobolus-voetzieke
planten tevinden, Ik noem Ulrum, Oostwold,Anna Paulowna
polder, Wageningen, Wilhelminadorp, Roermond, Hulsberg,
Nuth en Wijnandsrade. De Heer Ir*J*M, L*OTTEN, Rijkslandbouwconsulent te Meppel,maaktetnij opmerkzaamopeen
buitengewoonhevigeaantasting in de polder De Koekoekinde
nabijheid van Kampen,
De laatste jaren schijnt de Ophiobolus-voetziekte van tarwe
hier te lande op steeds meer plaatsen en in vrij ernstige graad
op te treden, een verschijnsel, dat ook in de ons omringende
landenisopgemerktendat BLUNCKinDuitschland in 1928aanleiding geeft tot dewoorden:
„Die Befalljahre folgen sich in unregelmassigen Intervallen,
die Lange der letzteren scheint aber in Abnahme begriffen %\x
sein. In immer kiirzeren Abstinden kommen bald aus diesem,
bald aus jenem Kulturlande Meldungen fiber katastrophale
Verluste, und erstmalig haben wir jctst in Deutschland zwei
schweren Befalljahre in unmittelbarer Folge aufzuweisen."
Uit dit citaat blijkt tevens, dat in het jaar 1927nict alleen in
Nederland maar ook m Duitschland veel schade door deze
ziektewerd aangericht.

HOOFDSTUK II
SYMPTOMATOLOGIE

§ L De symptomcn dcr Opfaioboltss-voetziekte in het
buitcnland
Erzijnverschillendetarweziektenbekend,welkeiin of mcer
symptomeii gemeen hebben met de Ophiobolus-voet^iekte.
Deze ziekten, toegeschreven aan allerlei plantaardige en dierlijke organismen en anorganische invloeden, %ijn verschillende
keeren met elkaar verward. In de volgende bladzijden zal een
poging worden gedaan om in de buitenlandsche phytopathologische literatuur een of meer tarweziekten te vinden, welke
overeen komen met de in de laatste jaren in Nederland opgetreden Ophiobolus-voetziekte*
In Frankrijk werd reeds in 1878 een beschrijving van de
„pi£tin" gegeven door PLUCHCT met de volgende woorden:
„Apres 1'lpiage, lorsque les premieres fleurs ont disparu,
on voit dans les champs les mieux partages comme aussi dans
des r^coltes plus faibles, quelques tiges garnies de leurs ^pis
tombles&terre;peudejoursapres,lenombredestigesquis'abattentnaturellement,sanspluienivent,augmentesensiblementet
deji des espaces entiers d'une mime itendue sont renvers^s;
puis lemalgagnant deprocheen proche,seprolongejusqu'aux
jours qui precedent la recolte, et lorsque l'lpoque de celle-ci
est arrivee, souvent il ne reste plus que quelques epis debout;
lamassecoucheekterre ptismtz 1'aspectd'une r£coltepMtinee
dans tous les sens; les tiges, depuis le collet jusqu'au premier
noeud, ont une couleur gris noir ardoisc; les ^pis in^galement
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blanchis et in^galement murs, sont demeures petits comme au
moment deleur naissance et ilssont generalement mous"*
Men zal uit bovenstaande woorden concludeeren, dat de
beschreven legeringietsgeheelanders isdan het legeren onder
de invloed van bemesting en weersomstandigheden, Bij dit
laatste legeren toch vallen de halmen in een richting, terwijl
bij het door PLUCHET beschreven legeren de halmen in alle
richtingenzijnomgevallenenaanhunbasiszwartzijngekleurd.
Het neervallen der halmen in alle richtingen vinden wij ook
medegedeeld door GAILLOT (1897).
Hetzouechteronjuist zijn,indienmenmeent,datde„pietin"
alleenopdebovenaangehaaldewijzeinFrankrijk optreedt.Een
geheelander beeld derziektewordtreedsin 1892gegeven door
SCHRIBAUX:

„jusqufi lafloraison, led^veloppement dela plante se poursuit normalement, mais k partir de cette epoque, les feuilles
commencent k jaunir, la tige se desseche k son tour; quant k
Vipi, murissant prematur^ment,ilrestedroit etlivredes grains
malvenus..*Beaucoup d'agriculteurs disent k tort que le grain
est ^chaud^ Quand, au moment de la moisson, on arrache un
chaume malade du pietin, il se rompt parfois au niveau du
sol.**en enlevant lesgainesdessechees enveloppant [les]entrenoeuds [les plus inffarieurs], on aper^oit sur lechaumedesplaques brunatres plus ou moins Itendues,"
Ook DELACROIX (1901) heeft waargenomen, dat desterk aangetaste halmen, welkeongevulde aren geven, niet legeren.
De zwarte plekken, welke op de onderste internodien der
aangetaste halmen, na verwijdering der verdroogde bladscheeden, te vinden zijn, werden opgemerkt door PRILLIEUX en
DELACROIX (1890), terwijl MANGIN (1899) schrijft:
„il existe [in Juli] k la base des chaumes qui sont encore
reconverts de la gaine desfeuilles dessechees, et entre celles-ci
et la surface du chaume, un mycelium noir tantot ^troitement
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adherent k la surface de la tige...; tantot le mycelium est floconneuxetsipeuadherentquelepluslegerfrottementrenleve."
Uit de boven medegedeelde beschrijvingen blijkt reeds, dat
de naam „pi€tinM in Frankrijk wordt gebruikt ter aanduiding
vantweeziekten.Eenpogingomdeverschillende%iekten,welke
daar te lande „pi£tin" worden genoemd, afeonderlijk te beschrijven, werd gedaan door DUCOMIT (1913)*Het bleek hem,
dat de „pi€tin" op drie verschillende wijsjen voor kan komen,
namelijk:
1.verse.
2. ^chaudage,
3. atrophic.
Elk de^er vormen vertoont als karakteristiek kenmerk de
zwartetint van destengelbasis,terwijl deaangetaste planten in
plekken of verspreid („£ut diffus") kunnen optreden. Bij het
pleksgewijze voorkomen dcr ziekte, zijn alle planten op een
pick (vanwisselend oppervlak) aangetast. Indien dezitktt verspreid optreedt, komen hier en daar in het tarweperceel aangetaste planten voor, De ,fpi^tin-verse,f gaat meestal gepaard
met een zijdelingsche aantasting van de halm en wordt zeer
dikwijlsveroorzaaktdoorLeptosphaeriaherpotrichoides DENOT*
De „pi<tin-6chaudage" gaat samen met een krachtige aantasting omdegeheeleomtrekvan dehalm enwordt gewoonlijk
veroorzaakt door Ophiobolus Graminis SACC* Deze aantasting
is somtijds z66 hevig,dat de planten reedsverdrogen voordat
a£jin deaar schieten;dezeplanten sterven af alsz» een hoogte
vanongeveer20cmhebbenbereikt,DUCOMETvatzijnbeschouwingen samenin devolgende woorden:
„Dans le cas de l'Ophiobolus, nous avons toujours notl
l'attaque de Textreme base du chaume, partie souterraine
comprise. Nous avons toujours vu le mal intlresserfinaletnent
tout le pourtour de l'axe; nous avons toujours notd l'invasion
genlrale de la touffe* L'atrophie et fechaudage sont bien plus
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frequents que la verse* Dans le cas du Leptosphaeria, il peut
y avoir atrophie et ^chaudage, mais la verse constitue la forme
la plus friqmntt de la maladie, ce qui est en rapport avec la
localisation de l'altiration. Frequemment en effet le chaume
seul est atteint dans sa partie inferieure et plusviolemment sur
un c&tLLes touffes ne sont pas n^cessairement envahies dans
Tensemble de leurs brins. Des brins peuvent rester atrophias;
ils peuvent Itre tu^s dfe dans leur jeune age, hun moment oti
leur hauteur ne d^passe pas une vingtaine de centimetres;
d'autres brins peuvent ^voluer avec Fapparence de la sant^
jusqu'i complet d^veloppement du grain. C'est surtout dans ce
cas que les attaques lateralis sont et restent faciles k voir*
L'invasion est souvoat localise dans les couches superficielles
du sol et mime dans les parties a^riennes".
Ook FROM (1927) onderscheidt:
„Le pi^tin verse, caus^ par Leptosphaeria herpotrichoides.
Le pi^tin ^chaudage, cause par Ophiobolus graminis."
FOEX (1915) staat eveneens op het standpunt, datOphiobolus
Graminis SACC.over het algemeen verdroging („echaudage")
en geen legering (..verse0) teweegbrengt, terwijl aantasting
door Leptosphaeria herpotrichoides DE NOT. gewoonlijk met
legering gepaard gaat.
In de laatste jaren wordt de „pi^tin-^chaudage" ook aangeduid met de naam „pi£tin ^pi-blanc" (MARCHAL en FOEX
1927).
De bovenvermeldeindeeling van dein Frankrijk bij delandbouwers onder de naam „pi^tin" bekende tarwevoetziekte,
wordt ook toegepast in de jaarverslagen van „Le Directeur de
la Station Centrale d'Entomologie et le Directeur delaStation
Centrale de Pathologic Vlgltale." (MAMCHAL en FOEX 1921,
1924, 1927, 1929).
Door de welwillendheid van Prof. V. DTJCOMET en Dr. Et.
FOEX was het mij mogelijk de verschillende vormen waarin de
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tarwehalmdooder in Frankrijk optreedt, in verschillende
departementen te 2;ien.
Bcschouwen wij nu de symptomen der in Duitschland als
„Wei^enhalmt6ter" bekend staande zitkte van tarwe.
FRANK (1894b, 1897)beschrijft dedoor Ophiobolus herpotrichus (Fr.) SACC.aangetastetarweplantenalszwartaandehalmbasis, terwijl ook de wortels zwart zijn. De in de aar staande
plant wordt voortijdig wit, doch breekt niet af. De korrels worden noodrijp en zijn slecht vanvorm of geheelverschrompeld.
In een jaarverslag van FRANK en SORAUER (1897) wordt vermeld,dat dewittehalmengingen legeren*MULLER en HULSENBERG(1927)merkenop,datdezmktt somsinplekkenenstrepen
optreedt, terwijl de aangetaste planten kleiner dan de normak
planten blijven. CRUGER (1929) schrijft, dat de zieke planten
over het geheele perceel verspreid of in plekken voorkomen.
Bij bestudeering van de Australische literatuur krijgt men
de volgende indruk van de Ophiobolus-voet^iekte.
InVictoriabeschrijft MCALPINE(1902)de„take-all"alsvolgt:
„The wheat plant makesastart allright,but before thestalk
appears, the green colour fades, and the outer leaves become
yellow*When the stalk is developed it soon becomes stunted,
and never matures the ear. The entire plant soon dies,and this
is the case over the affected area. The roots, too, have a very
characteristic appearance. They are stunted and deformed at
an early stage, and may be quite thickened and knotty close
to the stem. They are excessively covered with roothairs, and
new roots are generally thrown out just above the old ones.
The occurrence of the disease in patches is another feature.
The expressive name of „Take-all" indicates that the plants
are completely destroyed, and only in exceptional cases are
healthy plants found on diseases spots."
ROBINSON (1907) merkt op, dat de planten aan devoet%wart
worden.
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In later jaren is de door OphiobolusGraminis SACC. veroorzaakte ziekte in Australie vooral bekend onder de namen „takeall" en „white-heads" of „deadheads" al naar mate de twee
voor de landbouwers het meest sprekende symptomen op de
voorgrond treden. Sterft de plant af voordat zij aren heeft gevormd, dan spreekt men van „take-all"; treedt de dood eerst
in nadat de aren gevormd zijn en de plant wit geworden is, dan
heet de ziekte „white-heads" (ROBINSON 1907, DARNHLLSMITH en MACKINNON 1915)*
In West-Australie wordt de Ophiobolus-voetziekte met de
volgende woorden beschreven:
^Diseasedplantsbecomeblightedorwithered, turning yellow
or greyish white and dying prematurely. If not killed before
heading they ripen before the rest of the crop and have little
or no grain in the ear. They are frequently stunted and stool
badly. A definite feature of the disease is that it usually affects
patches of land. In some cases the plants are affected shortly
after appearing above ground and may be killed as seedlings.
In other cases the affects become noticeable only as the plants
approach maturity (CARNE en CAMPBELL 1924). Ook daar is de
zwarte kleur aan de basis van de Stengels waargenomen.
In Zuid-Australie vermeldt RICHARDSON (1910) analoge
symptomen. De ziekte komt er voor in ronde plekken. De aangetaste tarweplanten vertoonen een zwarte incrustatie aan de
voet van de Stengel.De ziekte kan optreden voordat de planten
zijn doorgeschoten, de bladeren worden dan langzamerhand
geel en de plant sterft af. In andere gevallen bemerkt men de
ziekte eerst nadat de tarwe in de aar isgeschoten; de aren worden plotseling wit en bestaanuitsluitend uit leegekafjcs.
De Ophiobolus-voetziekte in Nieuw-Zuid-Wales wordt
op gelijke wijze beschreven (DARNELL-SMITH en MACKINNON
1915).
Ook in Nieuw-Zeeland komt een tarweziekte voor, welke
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dczclfdc symptomen heeft (WATERS 1920a).
In de Unie van Zuid-Afrika geeft PUTTEIILL (1924) de volgende kenmerken:
„Vrotpootjie [take-all] kom in mm of mecr ronde kolle in
aangetaste lande voon Plante word op alle groeistadiums van
diesaailing afaangetasenkrydikwelsarevoordat die parasiete
dit aanval, met die gevolg dat die are sonder graan bly of, as
dit graan produseer, is dit verskrompeL Die naam dowwe are
(white-heads) isaandie siekte gegeebij hierdie stadium omdat
die aresonder graan is.Asjongplante aangeval word dan bly
hulvir fn tyd swakenverpot,eindelik verskrompelhtslengaan
dood." Enverder n „ . swartwording van dievoetvandiestingel
is *nkenmerk van vrotpootjie."
Ofschoon in bovenstaand citaat niet nadrukkelijk wordt gezegd, dat de aren (en halmen) wit worden, blijkt dit toch wel
voldoende nit de naam „white-heads"* Bovendien wordt in
de uitgavevan dit stuk in de Engelsche taal,ge^egd:
„The name white-heads has been applied tothe disease at
this stage owing to the appearance of the ears which have set
no grain/'
Wenden wij ons thans tot de literatuur nit de Vereenigde
StatenvanNoord-Amerika,danvindenwijin 1919alarmeerende berichten over het optreden van ntake-all" in Illinois en
even later in Indiana. D&e „take-all,f komt voor inplekkenf
waarop de planten in sterke mate in hun groei gestnit zijn* De
bladeren vertoonen een abnormaal blauwgroene kkur, de bnitenste bladeren sterven af*De plant wordt bruin aan de basis
enbrengt eenabnormaalgrootaantalscheutentotontwikkeling
in het voorjaar. Later inhet jaar alsde normale planten rijpen,
zijn dezitkt planten nog groen (HUMPHREY en JOHNSON 1919;
HUMPHREY, JOHNSON en MCKINNEY 1921).
Uit de boven beschreven symptomen zal wel g'ibleken zijn,
dat de woorden van HUMPHREY en JOHNSON (1919):
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„The symptoms of this disease*., are strikingly like those
of Australian take-all" wel zttt gewaagd waren. Immers de
Australische schrijvers deelen mede, dat door take-all aangetaste tarweplantenin een jong stadium een bleekgroen tot geel
voorkomen hebben, terwijl bij de ziekte in Illinois de jonge
planten donkergroen worden. Daarenboven wordt uit Australia niets gemeld over een abnormaal groote uitstoeling. Verder
krijgen de door de Ophiobolus-voetziekte aangetaste planten
eerder een rijp voorkomendangezondeplanten,dusjuistomgekeerdalsbijdeziektein Illinois.Dezelaatstetarweziektewordt
tegenwoordig wegens de abnormale uitstoeling, waardoor de
tarweplanten een rozetachtig voorkomen krijgen, ^rosette
disease"genoemd,terwijl thansbewezenis,datzijtot degroote
groep der virusziekten behoort (MCKINNEY 1923; MCKINNEY,
ECEIISON en WEBB1923;MCKINNEY, WEBBenDUNGAN1925).
Echter komt in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
ook de echte Ophiobolus-voetziekte voor. Deze aantastingen
treden op in cirkelvormige plekken van wisselende diameter,
terwijl de randen dezer plekken dikwijls over elkaar heen grijpen. De planten in deze plekken zijn gewoonlijk geelvan kleur
endwergachtigvangroei.Aandebasisderziekehalmenbevindt
zich eendonkerbruine of zwartezone,hoofdzakelijk uit donker
mycelium in de bladsdieeden bestaande, welk mycelium zich
ook tusschen de Stengel en de binnenste bladscheede bevindt
en daarvoorkomt in devormvan een plaatachtige massa.Deze
zwarteverkleuring isbeperkt tothet eersteenhet tweedeinternodiumenkanzichuitstrekkenvan 1 tot5cmbovenhetoppervlakvan degrond.De month breken gemakkelijk af. Degrootere wortels hebben een woliig voorkomen en houden bij het
uit de bodem trekken eenaanzienlijke hoeveelheid grond vast.
Ziekeplanten hebbenminderhalmendannormaleplanten, daar
velescheuten spoedig afsterven. Veleplanten worden alszaailing gedood. Bij de bloei zijn de zieke plekken gemakkelijk te
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herkennen aan de witte kleur en de kkinere lengte der halmen
(KIEBY 1922,1925).MCKINNEY(1925)vermeldtdezelfdesymptomen, terwijl hij heeft opgemerkt, dat verdorde planten
(t,white heads'1) 6f in plekken of afzonderlijk over het geheele
perceelverspreid,kunnenvoorkomen.Inenkelegevallenkunnen
dezitkt plantenaandebasisdoorbreken,echterisditverschijnsel geen regel, doch slechts uitzondering.
Deindevoorgaandebladzijden medegedeeldebeschrijvingen
van de tarweziekte, welke ik Ophiobolus-voetaekte heb genoemd, muden nog met vele vermeerderd kunnen worden*
§ 2.De symptomen der Ophiobolus-voetzickte
in Nederland
Bij de bestitdeering der Nederlandsche literatuur betreffende de Ophiobolus-voetziekte, stnit men op de moeilijkbeid
dat de beschrijvingen xztt beknopt zijn. RITZEMA BOS (1899)
deelt de volgende bijzonderheden mede: Op tarwevelden vertoonden zich in de tweede helft van Juli 1898plekken waarop
de in de aar staande halmen geelwit werden. De aren dezer
planten leverden geenof slechtskleinekorrels.Somswarende
halmen aan de basis verrot en doorgebogen; andere keeren
waren zij verdroogd.
In 1915geeft RITXEMABoseenanalogebeschrijving en deelt
verder mede, dat men bijna ieder jaar in verschillende streken
van Nederland zieke planten in gering aantal tusschen de gezomde planten verspreid kanvinden, terwijl in jaren, waarin de
ziekte heviger optreedt, groote geelwitte plekken, bestaande
nit afgestorven planten tusschen de gezonde nog groene tarwe
voorkomen*
VAN HALL (1903) is iets nitvoeriger:
„In de eerste groeiperiode is niets kwaads aan de tarwe te
bespetiren; het gewas groeit flink op en komt in bloei zonder
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iets abnormaals te vertoonen. In den bloeitijd of kort daarop
beginnen echter de cerste halmen om te vallen, maar eerst
wanneer de tarwe vrucht begint te zetten en de aren 2;ichvormen, gaat de ziektezich duidelijk vertoonen. Is de ziektesterk
opgetreden,danligthetkorenbijheeleplekkentegendengrond
en men krijgt volkomen den indruk, dat er een troepveedoorheengeloopenheeft. M deomgevallen halmenblijken,wanneer
men de afgestorven bladscheeden verwijdert, aan hun voet
bruinevlekkentevertoonen enoverdekttezijnmetkleine^^warte stipjes, somtijds ook met 2warte korstjes, die zich met den
nagel gemakkelijk laten afkrabben. De brttine verkleuring zet
zich vaak op de wortels voort, doch niet zelden zijn deze op
het oogenblik van het omvalknvan den halm... reedsgrootendeels weggerot..."
Prof,Dr. H. M. QUANJER ontving in antwoord op zijn op
biz. 8 afgedrukte enquete, de 27ste September 1927 van de
heer J. M. ZANTINGA Jr. te Zuidhorn het volgende schrijven:
„Reedsvoorhettevoorschijn komenderarenwarendeplanten
ziek, dat wil zeggen, op de ergste plekken. Ze werden bleekgroen en daarna begon het blad af te sterven. Wei kwamen er
nogaren tevoorschijn doch dezewerden naenkeledagen reeds
wit. Er kwamen slechts kleine verschrompelde korrels in."
Het legeren, dat door VAN HALL(1903)beschreven is,wasdus
in het jaar 1927 te Zuidhorn niet opgemerkt. Ook de heer Ir.
W.B.L. VERHOEVENteWageningen deeldemij mede,dat hem
slechts£€ngevalbekendwas,datdedoordezoogenaamdetarwehalmdooder aangetaste tarwe ging legeren.
Bij WUhelminatarwe kan ik de symptomen van de Ophiobolus-voetziekte als volgt beschrijven. In de maand Maart
bevindt zich op de buitenste bladscheede, in de regel vlak
bovcn het oppervlak van de bodem, een duidelijk zichtbare
bruingekleurde vlek. Bij verwijdering van deze bladscheede
bemerktmendatdeeronderliggendebladscheeden noggeheel
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normaalzijn*Dezevlekwordt steedsgrootereninMeizijnook
dieper gelegen bladscheeden aangetast*Tevens zijn in ernstige
gevallenopdeakkerdeplekken,welkeinJuliwitzullenworden,
reeds duidelijk te onderscheiden*De tarwe blijft op deze plekken kleiner van lengte dan de gezonde planten. De zieke planten krijgen een eigenaardige, eenigszins geelgroene, chlorotischetint, terwijl debladeren dikwijls ietsmeer naar boven zijn
gerichtdanbijdenormaleplantenhetgevalis. Indienmenzulk
eenpleknauwkeurigbekijkt, danzalmenverschillende planten
vinden, welke reeds in een vroeg ontwikkelingsstadium zijn
gedood en aan de basis totaal zwart zijn geworden* Ook de
overige planten zijn in deze tijd aan de basis om hun geheele
omtrek zwart. Zoodra de planten aren gaan vormen, zijn er
vele planten te vinden, waarvan scheuten zijn afgestorven. In
deeerstehelft van Juliwordendetarweplanten indebovenbeschrevenplekkenplotselingwit,zoodat dezeplekkenvankorte,
witte planten dan als eilanden in de nog groene tarwe liggen,
¥an dezedoordeziektegedoodeplantenzijn dewortelsdikwijls
zwart geworden en breken zeer gemakkelijk a£.Eigenaardig is,
dat op hooger gelegen knoopen nieuwe wortels zijn ontstaan,
welke echter ook gemakkelijk afbreken. De doode halmen zijn
aan de basis,om hun geheeleomtrek, zwart, welkezwarteverkleuring zich uitstrekt tot op ongeveer 6 cm boven het oppervlakvandebodem.Opdezeplaatskandehalmgemakkelijkworden omgebogen. De zwarte kleur wordt teweeg gebracht door
een plaatvormige myceliummassa, een prosopkctenchym, dat
ziehtusschen deStengelendeafgestorven bladscheede bevindt
en in droge toestand gemakkelijk van de Stengel loslaat bij
verwijdering der bladscheede. De gezonde planten verkeeren
ongeveer 14dagenlater in eengeelachtig stadium van rijpheid,
doch ook nu nog zijn de door deOphiobolus-voetziektegedoodeplanten gemakkelijk teherkennen, doordat dehalmen en de
aren een vuilzwarte kleur krijgen als gevolg van de aantasting
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doorverschillendeschimmels*Degedoodeplantetileverengeen
of sterk verschrompelde korrels.
De kenmerken van de in plekken optredende Ophiobolusvoetziekte, %ijnalsvolgt samen te vatten*
L In eenzeerjeugdigontwikkelingsstadiumhebbendeplanten een chlorotischetint*
2. De planten 2;ijn korter dan de gezonde planten*
3*De planten worden in de eerste helft van Juli wit, welke
witte kleur later plaats maakt voor een %warte door de groei
van allerlei fungi*
Bovenstaande beschrijving heeft echter alleen betrekking
op Wilhelminatarwe en andere er in stroo- en aarkleur mee
overeenkomende tarwes*Bij Siegerlandertarwe, een tarwe met
een meer roodbruineaarkleur.konikherhaaldelijk in Limburg
waarnemen. dat de zieke plant, en speciaal de aar, in Juli niet
wit wordt, doch integendeel donkerder bruin van Heur dan de
normale tarwe*
Het pleksgewijze voorkomen van de Ophiobolus-voetziekte
van wintertarwe, werd door mij waargenomen te Wageningen,
Opheusden* Goes en BeeseL Op de laatst genoemde plaats
warendeplekkenzttt grootenz66talrijk.datzijinelkaarovergingen, ^oodat het geheele perceel vernietigd was*
Het ton evenwel geheel onjuist ajn. indien men meent, dat
de Ophiobolus-voetziekte alleen pleksgewijze kan optreden*
In de meeste tarwevelden %ijnsteeds enkele aangetaste planten
te vinden. welke in groei achter &jn gebleven, voortijdig wit
zijn geworden en alle kenmerken der ziekte aan halmbasis en
wortelsvertoonen.De^eplantenvindt men dikwijls in groepjes
van4of5plantenaanderandvandetarwevelden* De^e vorm
der %mktt is door geheel Nederland verspreid en werd in het
jaar 1930 doormijgezienteUlrum,Oostwold,AnnaPauiowna,
Wageningen, Roermond, Sittard en Wijnandsrade*
Het ombuigen der aangetaste planten is dus geen regel,
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maar wcrd door mij slechtshier en daar aan cnkeleplanten opgemerkt en wel in gevallen, dat dtze reeds verbleekt waren.
In gevallen van niet zeer heftige aantasting zijn de planten
niet korter dan de gezonde planten; zij Zi}tievenwel aan de
basis^wartgeklenrd en hun korrelopbrengst isgeringer dan die
der normale planten.
§3.Is de in Nederland optredendeOphiobolus-voetziekte
Identiek met in het bttitenland beschreven voetziekten?
Een vergelijkende stndie van de in Nederland optredende
Ophiobolits-voetziekte van tarwe en van de in het buitenland
beschreventarwevoetziekten,leert dat dtzt ziektende volgende
gemeenschappelijke kenmerken hebben:
L De halmen zijn zwart aan de basis.
Frankrijk: PRILLIEUX en DELACROIX 1890; SCHRIBAUX 1892;
MANGIN 1899, 1912; DUCOMET 1913; LACOUDRE 1928.

Duitschland: FRANK 1894b, 1897; FRANK enSoRAUER1896;
MULLER en HCJLSENBERG 1927; CRBGER 1929.

Engeland: Anonymus 1913; COTTON 1922.
AustraliS: ROBINSON 1907; RICHARDSON 1910; IVETT 1912;
DARNELL-SMITH en MACKINNON 1915; WATERS 1920a; CARNE
en CAMPBELL 1924; NOBLE 1928.

Zuid-Afrika: PUTTERILL 1924.
¥ereenigde Staten van Noord-Amerika: KIRBY en THOMAS
1920; KIRBY 1922, 1925; MACKIE 1923; MCKINNEY 1925.

Nederland: RITZEHA BOS 1915;op bk. 20 beschreven.
2. De wortels %ijn aangetast.
Frankrijk: DUCOMET 1913.
Duitschland: HILTNER 1894; FRANK 1894b, 1895b, 1897;
MiiLLER en HULSENBERG 1927.
Engeland: Anonymus 1913.
Australie:MCALPINE 1902;DARNELL-SMITH en MACONNON
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1915; WATERS 1920a; CARNE en CAMPBELL 1924; NOBLE 1928,
Zuid-Afrika: PUTTERILL 1924
Vereenigde Staten van Noord-Amerika: KIRBY en THOMAS
1920; KIRBY 1922, 1925; MACKIE 1923.

Nederland: BITIMMA BOS 1915; op bk. 20 beschreven.
3.Verschillendeplanten sterven in eenzttt jongstadium van
ontwikkeling.
Frankrijk: DUCOMET 1913,
Engeland: Anonymus 1913*
Australie: RICHARDSON 1910; CARHE en CAMPBELL 1924
Zuid-Afrika: PUTTERILL 1924.
Vereenigde Staten van Noord-Amerika: KIRBY 1922.
Nederland: Op biz. 20 beschreven.
4. De volwassen planten zijn korter dan de normale planten*
Duitschland: MULLER en HULSENBERG 1927.
Engeland: Anonymus 1913.
Australie: DARNELL-SMITH 1916; WATERS 1920a; CARHE en
CAMPBELL 1924.

Canada: FRASER 1924.
Vereenigde Staten van Noord-Amerika: KIRBY 1922, 1925.
Nederland: Op biz* 20 beschreven.
5. De volwassen planten worden voortijdig wit.
Frankrijk: SCHRIBAUX 1892; DUCOMET 1913; FOEX'1915.
Duitschland: HILTNER 1894; FRANK 1894b, 1895, 1897;
FRANK en SORAUER 1895; VOGES 1913; LILGE 1927; MULLER
en HULSENBERG 1927; BLUHCK 1928; CRUGER 1929.

Engeland: Anonymus 1913.
Australie: RICHARDSON 1910; PRIBHAH 1911; DARNELLSMITH en MACKINNON 1915;WATERS 1920a; CARNE en CAMPBELL 1924; NOBLE 1928.

Canada: FRASER 1924.
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Vereenigdc Staten van Noord-Amerika: KIRBY 1922, 1925;
MCKINNEY 1925.

Nederland: RITSEMA BOS 1899, 1915;op biz. 20beschreven.
6. De ziekte trecdt dikwijls pkksgewijze op,
Frankrijk: DUCOMET 1913,
Duitschland: MULLER en HULSENBERG 1927; CRUGER 1929,
Engeland: ANONYMUS 1913*
Australia RICHARDSON 1910; IVETT 1912; DARNELL-SMITH
en MACKINNON 1915; DARNELL-SMITH 1916; WATERS 1920a;
CARNE en CAMPBELL 1924; NOBLE 1928.

Zuid-Afrika: PUTTERILL 1924.
Vereenigde Staten van Noord-Amerika: KIRBY 1922, 1925;
MCKINNEY 1925.

Nederland: RITZEMA BOS 1899, 1915;op biz*20beschreven.
Uit bovenstaande samenvatting en nit devergelijking van de
in §1 en2van dit hoofdstuk in extenso medegedeeldebeschrijvingen der symptomen kan men de conclusie trekken:
Er komtoverdegeheeleaardeeenvoetziektevantarwevoor,
welke identiek is met de voetziekte van tarwe, dieindelaatste
jareninNederland eenzeerernstigkarakterblijkttehebbenaangenomen.
Eenbevestigingvandezeconclusiezalverkregenkunnenworden door een onderzoek van de organismen, welke in Nederland op de voetzieke tarwe voorkomen, waarna men deze organismen kanvergelijken met deinhet bnitenlandop bedoelde
tarwe aangetroffen organismen. Deze vergelijking zal in het
volgende hoofdstuk worden gemaakt.
Een reis door verschillende Fransche d^partementen, namelijk Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Seine-Inflrieure en Enreet-Loir, leerde mij, dat de „piltin-^chaudage,f in zijn symptomenidentiek ismeteenderziekten,welkehiertelande„tarwehalmdooder" worden genoemd.
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KIRBY (1925) schrijft,

dat de „take-all disease" reeds lang
in verschillende streken der aarde bekend is*Hij zegt immers:
„This disease long known in Europe, Japan, and Australia,
was first*., reported from America in 1920". Onbegrijpelijk is
het dan ook, dat ik eenige bladzijden verder in dezelfde publicatie vind: „Take-all differs... from the European foot-rots,
the causesofwhichareusually notgiven bymostinvestigators,
though variously attributed to one or more of the following
fungi: Ophiobolusherpotrichus,Leptosphaeriaherpotrichoides,
L. culmifraga, and Fusarium sp.... D.Atanasoff states that
the European foot-rot isconnected with a pathologic condition
of the cereals which has nothing in common with the Australian or the American take-all. The European foot-rots are
characterized by awilting, breaking,and bending-over of fully
grown plants, usually single plants or culms that have rotted
bases. He says that affected plants are usually uniformly scattered throughout thefield". Uitdeindevoorgaande bladzijden
medegedeelde beschrijvingen zal voldoende gebleken zijn,
dat „de" Europeesche voetziekten niet als karakteristiek kenmerk het afbreken of ombuigen der planten bezitten. Er komt
in Europa (en andere werelddeelen) veelvuldig een voetziekte
voor, de Ophiobolus-voetziekte, welke dit kenmerk niet vertoont. Trouwens, het is onmogelijk om van „the European
foot-rot" te spreken, daar er in Europa zeer vele voetziekten
blijkenvoortekomen.Verderwilikeropwijzen,dataangetaste
planten door het geheele veld verspreid kunnen voorkomen
bij bedoelde voetziekte; de ziekte treedt echter dikwijls pleksgewijze op. In Amerika self is het voorkomen in plekken trouwensniet het eenigetype,waaronder deOphiobolus-voetziekte
optreedt, de zieke planten kunnen immers ook door het veld
verspreid voorkomen (MCKINNEY 1925). Dat de Europeesche
voetziekten in verband zouden staan met een door ongunstige
tiitwendige omstandigheden teweeggebrachte verzwakking der
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plant is, wat de Opfaiobolus-voetdekte betreft, onjuist, zooals
in het volgende hoofdstuk zalworden bewezen. Dtzt meening
^al waarschijnlijk geinspireerd zijn door de, door verschillende
Dttitsche onderzoekers verdcdigde theorie der „Schwacfaeparasiten",
Ook PUTTIMLL (1924) in Zuid-Afrika, is van meening, dat
de„take-all"offfvrotpootjie" voorkomt inEngeiand, Frankrijk,
Nederland, Belgie, Rusland, Denemarken, Portugal, Italic,
Australia, Nieuw-Zeeland, Japan, de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika en de Unie van Zuid-Afrika* Volgens FRASER
(1924),diein Canada de „take-air' ontdekte, komt dezeziekte
voorinAustralia,Nieuw-Zeeland enEuropa.Eenige fundeering
van deze meening wordt door beide schrijvers echter niet gegeven.
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HOOFDSTUK III
AETIOLOGIE

§ L Overzieht der buitcnlandsche literatuur;
Over de oorzaak van dc in de voorgaande hoofdstukken beschreven tarweziekten bcstaat een groot verschil van meening#
speciaal in Europa. In Amerika en Australia wordt vrijwel algemeen aangenomen, dat de „take-aU" en „white-heads" veroorzaakt wordt door een tot de Pyrenomycetineae behoorende
zwam, namelijk Ophiobolus Graminis SACCARDO, welke door
eenigeAmerikaanscheonderzoekers,waarschijnlijktenonrechte,
Ophiobolus cariceti(BERKELEY et BROOME) SACCARDO genoemd
wordt. In Europa evenwel staan de meeningen van Franschen
en Duitsehers scherp tegenover elkaar. In Frankrijk neemt men
als oorzaak van de „pietin-£chaudage" gewoonlijk Ophiobolus
Graminis SACCARDO aan, in Duitschland daarentegen wordt
Ophiobolus herpotrichus (FRIES) SACCARDO herhaaldelijk vermeld, terwijl zelfs nu en dan het standpunt wordt verdedigd#
datslechtsplanten,welketengevolgevanongunstigeomstandigheden vei%wakt sajn, door laatstgenoemde zwam zonden kunnen worden aangetast* Exacte experimenten ter toetsing van
het parasitisme van Ophiobolus herpotrichus (FR*) SACC, of
ter bewijzing van de theorie van het „Schwlcheparasitisme"
ontbreken echter. In Nederland neemt men, op gezag van de
oudere Duitsche literatuur aan, dat Ophiobolus herpotrichus
(FR # ) SACC, deoorzaakvandezoogenaamde^tarwehalmdooder"
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2ouzij®, ponderdat erooit pogingen »jn gedaanomhet bewijs
te leveren.
Het volgende overzicht van de voornaamste literatuur zal
het vraagstuk van de aetiologie derOphiobolus-voetziektevoldoende belichten.
Het eerste verband tttsschen de in de vorige hoofdstukken
besproken tarwevoetziekte en Ophiobdus Graminis SACC.is,
voor zoover mij bekend, vermoed door de Fransche phytopathologen PKILLIEUXen DELACROIXin het jaar 1890.Zij vonden
in de onderste internodiin van aangetaste planten een kleurloos mycelium, bestaande uit hyphen, welke de wanden der
bruin geworden cellen doorboren en zich in dtzt cellen vertakken.Hetmyceliumontwikkeltzichookophetoppervlakvan
de epidermis en is dan zttt donkerbruin van Weur. Op
deonder^ochteplantenkwamengeenfructificatieorganen voor,
zoodathetnietmogelijk bleekdezwam,waartoebovenbeschreven hyphen louden kunnen behooren, te determineeren* De
stoppels dtztt planten werden in %andgeplaatst en gedurende
dewintervochtiggehouden. In Januariwarenopde%estoppels
peritheciSn tot ontwikkeling gekomen, waarvan ge^egd wordt:
„Je pense, que Ton doit consid^rer ces p^rithfeces comme les
fructifications du parasite qui cause la maladie du pied"* In
deze perithecien bevonden zich asci, die aan de top afgerond
en 90-125 /i lang en 12-13 /i breed waren. De ascosporen
waren staafvormig, een weinig gekromd, aan de beide einden
versmald,doch niet puntig; de lengte was 70-75 p, de breedte
3-4 [A.In de asci hadden de sporen meestal geen septa, terwijl
zijgevuldwarenmettalrijke hyaliene,sterklichtbrekendedruppels. Bij volkomen rijpheid waren de sporen door 3 septa in
4 cellen verdeeld. Op grond van deze, en enkele andereeigenschappenwerdendeperitheciengedetermineerd alsbehoorende
tot Ophiobolus GraminisSACC, welke de oor%aakvan de „maladie du pied du bliff zou zijn. Infectieproeven werden niet
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verricht en de^ever reikende conclusie is dus alleen gebaseerd
ophetvoorkomenderperithecienopstoppelsvanzickeplanten.
Deze perithecien werden echter niet in de loop van de vegetatieperiode van tarwe gevonden, doch uitsluitend op plantendeelen, diegedurendedewinterinvochtigZandbewaardwaren.
Hetwerkvan PRILLIEUXenDELACROIX(1890)mistdusdenoodZakelijke experimenteele basis.
Om dejuistheid van dedeterminatie te kunnen beoordeelen,
is het noodzakelijk hier de diagnose van OphiobolusGraminis
SACC.medetedeelen (SACCARDO 1883):„Ophiobolus Graminis
Sacc. Reliq. Lib. II, n. 143, Rhaphidophora GraminisSacc.
Fungi Ven. Ser. II, 307.
Peritheciis gregariis, sparsisve culmo penitus v. fere immersis, glabris, globulosis, majusculis, |-f mill, d.,atris,membranaceo-carbonaceis, ostiolo conoideo truncato, epidermidem
parum excedente,demumpertuso,crassiusculo;asciselongatoclavatis, 80-90X 12-13, subsessilibus, apice rotundatis, 8-sporis, paraphysibus nullis visis; sporidiis fasciculatis, baculiformibus,interdumcurvulis,70-7X53,utrinqueleniter obtuseque
attenuatis, crassiuscule multi-(10-30)-guttulatis, hyalinis.
Hab. in basi culmi putrescente Cynodontis v.Agropyri in
Italia boreali, inque foliis graminum, Malmedy.
Peritheciis grandiusculis, ascissporidiisque in genere crassis
a caeteris speciebus satis distinguitur."
Het bhjkt, dat de door SACCARDO beschrevenOphiobolus
Graminislangere en in verhouding smallere asci heeft dan de
OphiobolusGraminis van PMLLIEUX en DELACROIX. Laatstgenoemde auteurs wij^en er zd£ op, dat de sporen van de
OphiobolusGraminisvan SACCARDO geen septa hebben; volgenshen zijn dezesporen niet rijp.
In het supplement op zijn werk neemt SACCARDO (1891b)
dit over: „Sporidia maturitate 3-septata. Nascitur quoque in
Gallia ad Triticum, cui maladie du pied affert."
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Een vrij uitgebreid ondttzotk van voetzieke tarweplanten
werd verricht door MANGIN (1898, 1899),Hij deek mede verschillcnde schimmels gevonden te hebben, waaronder Pyrenophoratrichostoma(FR.) SACC. Of deze zwzm werkelijk op
de zieke planten voorkomt, is uit de publicatie van MANGIN
(1899) evenwel niet op te maken. Immers op bl%.214 vind ik
„... lc Pyrenophora trichostoma n'a £t£ rencontre que sur 3
ou4echantillons qui, d'ailleurs, ne pr^sentaient pas les caracteres ext^rieursdu bli & pietin", terwijl op biz.220 verklaard
wordt ^Pyrenophoratrichostoma*—Latroisiemeespeced'Ascomycetes rencontrle sur les pieds de bli envahis par lepMtin
ne s'est montr^e qu'4 la fin d'octobre sur les chaumes,... le
mycelium est incolore, les perithlces sont rares et n'ont d'ailleurs et^ rencontres que sur un petit nombre d'echantillons
ne prlsentant pas les caracteres ext&ieurs du pietin".
MANGIN wijst erop, dat de sporen van Ophiobolus herpotrichus (FR.) SACC. *) een lengte hebben van 135-150fi en een
breedte van 2-2,5ft, terwijl de afmetingen van de sporen van
Ophiobolus Graminis 70-75X3 ft zijn.De sporen van de door
hem aangetroffen Ophiobolus soort waren 95-105/1 lang en
3-3,5ft breed, zoodat MANGIN self de opmerking maakt „elles
sont done intermediates entre les deux especes pr£c£dentes".
Toch worden deze sporen door hem gerekend als te behooren
tot Ophiobolus GraminisSACC, want dtzt naamwordt vermeld
in hetonderschrift vanallefiguren, welkeopzijn schimmel betrekking hebben. De sporen vertoonen bij rijpheid geen septa;
eerst bij dekieming bemerkt men in desporen eenaantal lichtbrekendedruppelsentreden4tot7septaop.Desporenvormen
bij de kieming een korte buis,eenpromycelium,waaraan ztet
*) IndetekstwordtgesprokenvanO.herpotrichoides,bedoeldzalzijn
O.herpotrichus,daarernootteenO.herpotrichoidesbesclirevenis,en
dedoorManginmedegedeeldesporenlengtegelijkisaantandesporenlengtevanO.faerpotricfausmSaccardo (1883).
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kleine sporidign ontstaan* Het promycelium kan zeer gereduceerd zijn, zoodat de sporidien aan deascospoor zelfontstaan*
IIANGIN kon de sporen niet tot verdere ontwikkeling brengen
en desporidien kiemden niet*Weizag Wjkiemingoptreden op
dewortelharenvantarweplantjes,waaropascosporenwarenuitgezaaid. De sporidien vormden op de wortelharen een lange
kiembuis,welkein de epidermis binnendrong. De verdere lotgevallenvan dezetarweplantjes worden nietmedegedeeld*
Behalve deze Ophiobolussoort, welke door MANGIN tot
Ophiobolus GraminisSACC.wordt gerekend, werd opvoetzieke
tarweplanten Leptosphaeria herpotrichoides DE NOT*aangetroffen* De ascosporen van deze zwam kiemen zeer gemakkelijk,
zelfs in de asci. Verder vond MANGIN aan de halmbasis van
voetzieke planten conidien van de geslachtenDictyosporium,
Coniosporium en AspergilluscircinatusMANGIN, welke tegenwoordig Periconiacircinata (MANG.) SACC.heet. Zonder voldoende bewijzen wordt aangenomen,dat Dictyosporium (?opaaim) het conidienstadium zou zijn van Leptosphaeria herpotrichoides, terwijl Coniosporium(frhizophilum) dezelfde rol
zou spelen in de levenscyclusvan Ophiobolus Graminis.
Uit stoppels van zieke planten werden de perithecien van
Ophiobolus Graminis, resp.Leptosphaeria herpotrichoides, gepraepareerd en in water gebracht, waarna de sporen door middel van een geringe druk in vrijheid werden gesteld. Van zes
potten, die bezaaid werden met Ble de Bordeaux, werden er
twee in October begoten met de op boven beschreven wijze
verkregen, sporensuspensie van Ophiobolus Graminisen twee
met een sporensuspensie van Leptosphaeria herpotrichoides.
In Februari waren de planten in de tweepotten, begoten met
Leptosphaeria herpotrichoides, dood en vertoonden een aantal
perithecien van deze zwam. Op de planten, begoten met een
sporensuspensie van Ophiobolus Graminis,warengeen vruchtlichamen van de zwam tevinden endetarweplanten schenen
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tiiet gelnfecteerd te zijn. Op het einde van Februari wcrd opnieuw in alle potten, waarin de stoppelsvan de in October ge^aaide tarwe waren achtergebleven, B\i de Bordeaux ge^aaid.
In Juli waren bijna alle planten in de „Leptosphaeria-potten"
gelegerd, aren warennietgevormd,terwijlophetondersteinternodium peritheci€n vanLeptosphaeria herpotrichoides tot ontwikkeling waren gekomen. In de „Ophiobolus-potten" vertoonden de planten aan de halmbasis brtiineof zwzrtt vlekken,
de wortels waren over een groote uitgestrektheid zwartgeworden, terwijl peritheciin van Ophiobolus Graminiswerden gevonden. Of deze peritheciin in de bladscheede zaten, is niet
duidelijk, immers in 1898 schrijft MANGIN „„. les gaines foliares, en partie dlcompos^es, renfermaient les plrithices***
de rOphiobolus graminis; sur certains pieds, les racines et les
chaumes presentaient les mimes p€ritheces hmoiti^ immerg^s
dans les tissus brunis et en partie mortifies". In 1899 echter
schrijft hij: ##De nombreuses fructifications caract^ristiques
de rOphiobolus existaient tant sur lesracinesquesurleschaumes, il n'y en avait pas sur les gaines qui ^taient d'ailleurs
presque enticement disorganisles..."
Uit de boven medegedeelde infectieproeven met zes potten
meent MANGIN te mogen concludeeren, dat Ophiobolus Graminis SACC en Leptosphaeria herpotrichoides DE NOT. beide
parasieten van tarwe zijn, echter is het aandeel,dat beide hebben in de ontwikkeling van de „pi^tin" zeer ongelijk. In zijn
potcultures veroorzaakt Ophiobolus Graminisniet de doorbuiging van de halm en verhindert niet het in de aar komen der
planten. Zeer belangrijk isechter hoedekorrels in dearenvan
de met Ophiobolus Graminis gelnfecteerde planten, ontwikkeld
waren. Dit punt laat MANGIN (1899) buiten beschouwing:
„•.. les conditions defectueuses dans lesquelles s'cst accomplie
la maturity n'aient pas permis de verifier si les grains Itaient
aussi fournis que dans les plants t&noins". Leptosphaeria her32

potrichoides deed alle halmen ombuigen en verhinderde het in
de aar schieten der planten.
De eindconclusie van MAHGIN (1899) is: „La maladie du
piMnest... due au Leptosphaeria; POphiobolus fr^quemment
assocM h ltd ne joue dans cette maladie qu'un role secondaire
ou nul". MANGIN legt uitsluitend de nadruk op het ombuigen
van de halm, zijn beschouwingen hebben betrekking op de
„pMtin-verse0, de Ophiobolus-voetziekte echter is aetiologisch
niet opgehelderd.
Reeds spoedig verscheen er een publicatie van DELACROIX
(1901), welke als een waardevolle aanvulling van de onderzoekingen van MAHGIN kan worden beschouwd. DELACIOIX verZamelde elf monsters tarwestoppels, die in potten met grond
werden geplaatst en waarop in de aanvang van November
perithecien werden aangetroffen, en wel op twee monsters de
perithecien van Leptosphaeriaherpotriehoidesenopzevenmonstersdievan OphiobolusGraminis.Aanhet eindevan December
werden vijf series potproeven aangezet, namelijk potten A gevuld met grond, waarin zich de stoppels metLeptosphaeria
herpotriehoides hadden bevonden, B met grond, waarin zich de
stoppels met Ophiobolus Gramims hadden bevonden, C met
steriele grond begoten met een sporensuspensie van Leptosphaeria herpotrichoides, D met steriele grond begotenmeteen
sporensuspensievan Ophiobolus Graminis,Emet steriele grond.
Elke serie bestond uit vier potten, in twee werd tarwe dungezaaid, in de overige twee dicht. Toen op 20Juli de indepotten
gezaaide Bti de Bordeaux werd onderzocht, bleek dat in serie
A, in het dunne zaaisel, ££nplant bruin was aan de halmbasis,
terwijl in het dichte zaaisel zich vier aangetaste planten bevonden,waarvan ertweedoorgebogen waren. InserieBwaren twee
planten, waarvan er £in gelegerd was,aangetast in de dun be^aaide potten; in de dicht gezaaide waren vier planten ziek,
waarvanertweegelegerdwaren.VanserieCwareninhet dunne
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zaaisel alle planten, zonder te legeren, ziek geworden. In de
dicht bezaaide potten stierven tegen het einde van April twee
planten af en vielen neer zonder dat er aren waren gevormd;
op 20 Juli hadden vier halmen aren gevormd, waarvan er drie
gingenlegeren.VanserieD warenop 10Meiinhetdunnezaaisel alle planten aangetast bonder te legeren; in de dicht bezaaidepotten warenop 20Juli vijf aren gevormd,welkegingen
legeren. In serie E werd geen voetziekte geconstateerd, wel
trad in het dichte zaaisel legering op, zoodra dearen gingen
rijpen. DELACROIX meent, dat de „pi^tin" zoowel Ophiobolus
Graminis alsLeptosphaeria herpotrkhoides tot oorzaak kanhebben.De intensiteit der ziektewordtbeinvloeddoordedichtheid
vanzaaien,indienzin,datbijdichtezaaideziekteeen ernstiger
vormaanneemt.NaarmijnmeeningisdebeweringvanDelacroix
dat het legeren der aren-dragendehalmen gewoonlijk, evenals
het niet-parasitaire legeren, een gevolg van etiolement is,niet
geheel juist. ¥oor een juiste beoordeeling van boven vermelde
proeven, zouden er meer symptomen bekend moeten zijn, dan
doorDELACROIXwordenbeschreven.Wijvindenimmersslechts
vermeld, dat de planten aaii de basis bruin werden* Daarenbovenzijn dezeproevenwaarschijnlijk meteenzeergeringaantal planten gedaan.
Belangrijk is,dat DELACROIX (1901) nooit bij dekieming der
ascosporen van Ophiobolus Graminis het promycelium en de
sporidiin van MANGIN (1899) heeft gezien. De ascosporen
vormden bij de kieming steeds kiembuizen aan de beide uiteinden, terwijl er tevens zijdelingsche kiembuizen ontstonden.
In zeerjongeperitheciSnwerdenparaphysen opgemerkt, welke
later opgelost worden.
Het werk van FRON (1912) heeft geheel betrekking op de
Leptosphaeria-voetziekte en zal hier niet besproken worden.
Naast Ophiobolus Graminis komt in Frankrijk op tarwe
Ophiobolus herpotrichas (Fi.) SACC.voor (DILACIOIX 1901);
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vooralindeomstrekenvanToulouse,dus Zuid-West-Frankrijk
schijnt de^e laatste Ophiobolus-soort veelvuldig geconstateerd
te %ijn (PMJNIT 1913). PRUNET neemt aan, dat Ophiobolus herpotrichus daar grootc schade aan de tarwecultuur toebrengt;
deze meening heeft hij echter niet in het minst bewezen.
In de omstreken van Toulouse vormt Ophiobolus herpotrichus
peritheciinindewinter.De lengteder ascosporen is 145-175/#,
de breedte 2-3/i. Deze afmetingen komen niet geheel overeen
met die, welke SACCARDO (1883) vermeldt. Het zaX nog herhaaldelijk noodig zijn op de beschrijving van SACCAIDO terug
te komen, reden waaromzi)hierwordt medegedeeld:
^Ophiobolus herpotricfaus (Fr.) Sacc.Reliq.Lib. II, n. 144,
t.XX, f. 16, Sphaeria herpotricha Fr. S. M. II, 504, Rhaph.
herpotricha (Fr.) Fuck. Symb. myc.p. 125.,Rhaph. Lacroixii
Mont. Syll.Crypt, n.895.Peritheciisspams erumpentibusdenique liberis, subconoideis, ostiolo subpapilliformi, atris,
1
/ 3 - 3 / i mill,d., solidiusculis, pMIsdecumbentibus, late repentibus, olivaceo-fuscis, longiusculis tectis; ascis cylindraceis vel
cylindraceo-subclavatis, 150-185X9-10,8-sporis;sporidiisfiliformibus, extremitate inferiore nonnihil tenuatis, guttulatis
vel demum pluriseptatis, flavescentibus, 135-150x2-2,5;
paraphysibus filiformibus. Pycnidium sistit Hendersoniam
herpotricham Sacc, peritheciis quam ascophoris minoribus,
calvis, prope ostiolum penicillatis, stylosporis cylindraceis,
36x6, 8-septatis, flavo-fuligineis. Hab. in culmisvaginisque
cmortuis Graminum et Caricum in Suecia, Fennia, Britannia,
Gallia, Italia, Germania. Perithecia sparsa vel laxe gregaria,
^tk matrice saepius stromatice obscurata,insidentia.,majuscula,.
Vi-s/4 mill,diam., olivaceo-brunescentia, ostiolo prominulo
acutiusculo ornata, atque hyphis fuligineis, anastomosantibus
undique tomentoso-vestita, contextu parenchymatico fuligineo
densissimo."
Uit de onderzoekingen van DUCOMET (1913), welke reeds
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besproken zijn in Hoofdstuk II, blijkt dat hij Ophiobolus Graminisin de regel voor de oorzaak van de „pi^tin-£chaudage"
houdt.
In 1914 beschrijft FOEX de door hem gevonden Ophiobolus
Graminis; dtzt heeft asci van80-100x9-12 p, desporenzijn
75-80/A,paraphysenontbreken*Desporenkomenin afmetingen
meer overeen met die van PRILLIEUX en DELACROIX(1890)dan
met die van MANGIM (1899). Evenwel kiemen de ascosporen
met sporidiCn evenals die van MAHGIN, FOEX meent, dat de
Ophiobolus Graminisvan PRILLIEUX en DELACROIX daarom in
wezenverschillendis(„splcifiquement different") vandezwam
van MAKGIN en van hem^elf. In Maart verkreeg hij talrijke
perithecien van Ophiobolus herpotrichusop stoppels, welke
voor die tijd df Ophiobolus Graminis df Leptosphaeria herpotrichoides hadden opgeleverd* De asci waren 150-170p lang
en 9-10/1 breeds de ascosporen 130-150x3,2/i enolijfgeel;
paraphysen waren aanwe^ig. Bij de kieming der ascosporen
ontstonden kiembuizen doch geen sporidign. Ophiobolus herpotrichus(FR*) SACC*werd nooit op tarwe tijdens devegetatieperiode gevonden (FOEX 1919).
DatdekiemingderascosporenvanOphwbotusGramimsSkec.
met sporidiln plaats heeft, werd bevestigd door BIOTHAWLT
(1914) en Foix (1919)*
In een der laatste Fransche publicaties, nameiijk van FOEX
en ROSELLA in November 1929, worden infectieproeven met
reincultures van OphiobolusGraminis seer kort besproken*
Dit zijn, voor soover mij bekend, de eenige infectieproeven
met reincultures van deze swam, welke in Frankrijk zijn uitgevoerd* FOEX en ROSELLA schrijven alleen „Des inoculations
effectives sur des bles cultivls en milieux aseptiques ont
abouti i deviolentesinfections suiviesdelaproduction de plaques myceliennes"* Ophiobolus herpotrichus en Leptosphaeria
fmrpotrichoidmdaarentegen gaven slechts zwakke infecties*
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Zij isoleerden een ^champignon X", afdus genoemd,omdat de
zwam bij gebrek aan fractificatieorganen niet was te determineeren. Deze zwam vormt ovale vlekken op de Stengel,
welke vlekken zich bij de „pietin-echaudage"aan de basisvan
deStengelbevinden.ZoowelOphiobolusGraminisalsde„champignon X" kunnen de „pietin-echaudage"veroorzaken, terwijl
de „pi<§tin-vefse" veroorzaakt zou worden door de „champignon X".
Terwijl in Frankrijk het onderzoek van de Ophiobolusvoetziekteinexperimenteelerichtingisgegaan,isditinDuitschland veel minder het geval geweest.
FRANK (1895, 1897) vond Ophiobolus herpotrichus (FR.)
SACC.op afgestorven tarweplanten. Hij noemt dit organisme
„Weizenhalmtoter"enneemtaan,dathetdeoorzaakderOphiobolus-voetziektezouzijn. Deascizijn 180-200plangen bevatten 8 zeer dunne, bleekgele sporen met talrijke dwarswanden
(FRANK 1897). Misschien zou Phoma Tritici FRANK de pycnidenvorm van Ophiobolus herpotrichus zijn (FRANK 1895a).
Eerst in het jaar 1908 trachtte KRUGER de meening van
FRANK te bewijzen, maar kwam op grond van vrij uitvoerige
onderzoekingen tot een ander resultaat. Hij beschrijft de verschillende zwammen, die op voetzieke graanplanten zijn te
vinden. KRUGER vond Leptosphaeriaherpotrictwides DE NOT.,
welke gemakkelijk in reincultuur is te brengen. De door MANGIN (1899) als conidienvorm van Leptosphaeria tmrpotrichoides
beschouwde Dictyosporium opacumCOOKEetHARK,werd door
KRUGER (1908) nooit gezien. De door KRUGER aangetroffen
Ophiobolussoorthadascimeteenlengtevan1(H)-150p, terwijlde
sporen 95-140plangengeelgekleurdwaren.Paraphysenwaren
aanwezig. KRUGER noemt dezezwam Ophiobolus herpotrichus;
bij bestudeering van de beschrijvingen van SACCARBO (1883),
welke op biz.29en 35zijn vermeld, blijkt echter dat dezwam
van KRUGER intermediair is, wat de lengte van asci en sporen
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betreft, tusschen OphiobolusGraminis (asci 80-90 p, sporen
70-75p) en Ophiobolusherpotrichus(asci 150-185/i, sporen
135-150^); in de kleur dcr sporen en in de aanwezigheid van
paraphysen komt zt echter overeen met Ophiobolus herpotrichus.Het%alindevolgendeblad^ijdenblijken,dateraandeaanof afwe^igheid vanparaphysen geengroote waardekan worden
gehecht,
KRUGER vermeldt, dat de sporen van %ijn Ophiobolus herpotrichus met kracht tiit het perithecitim werden geslingerd.
Desporenkiemdeninwaterenvormdenlange,vertaktehyphen;
na twee dagen was de ontwikkeling echter afgeloopen en ging
het kiemplantje tegronde,Somtijds ontstonden eraanhet einde
vandekiembuisHeine,sikkelvormigeaanhangsels,die KRUGER
als appressorien beschouwt, maar welke misschien identiek
^ijn met desporidiSn door MANGIN (1899) en andere Fransche
onder^oekersbij dekiemingder sporen van Ophiobolus Graminis verkregen* Het gelnkte KRUGER dm nict een reincultuur
van Ophiobolus herpotrichus te maken*
Op voetzieke tarweplanten vond KiifGEi een Hendersorda
soort, door hem beschouwd alsHendersorda herpotricha SACC*
De beschrijving van deze zwam is te vindenin SACCAIDO'Sbeschrijving van Ophiobolus herpotrichusopbiz* 35#daar SACCARBO (1883) de^e voor het peritheciumstaciium van Hendersonia
Jwrpotncha houdt (,#Pycnidium sistit Hendersoniam herpotricham*„"). KRIJGER wijst er zdf op, dat %ijnHendersoniaook
beantwoordt aan de beschrijving van Hendersoniagraminis
MCALP*, welke tegenwoordig Wojnowicia graminis (MCALP,)
SACC,et D. SACC,heet* Hendersonia herpotricha SACC*is gemakkelijk te cultiveeren.
In het weefsel aan de basisvanvoetziekegraanplanten werden dikwijls bacterien aangetroffen; over de morphologische
en physiologische eigenschappen de^erorganismen deelt KRUGIR evenwei niets mede,
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KRUGER deed vele infectieproeven, die ik hier kort wil ver-

melden*In tweepotten met zandgrond werd BleNoeop9Mei
gezaaid, in twee andere potten Squarehead zomertarwe* De
infectie met Ophiobolus herpotrichus geschiedde door op 4 Juni
met eenpipet eenwaterigesporensuspensie tusschen deonderste bladscheede en de halmgrond en in dehalm zelf („ins Herz
hinein")tebrengen.Degeinfecteerdeplantenontwikkeldenzich
niet slechter als de controleplanten en in December waren er
op de stoppels der geinfecteerde planten geen perithecien te
vinden. In een tweede proef, op dezelfde wijze genomen, was
eveneens geen verschil te zien tusschen de geinfecteerde en de
niet-gelnfecteerde planten;in December werden er evenwelop
drie der geinfecteerde planten perithecien gevonden* Bij een
volgende proef werden in met leemgrond gevulde potten in de
herfst stoppels van Ophiobolus-voetzieke tarweplanten geplaatst, waarop in de winter vele perithecien van Ophiobolus
herpotrichustot ontwikkeling kwamen* In Maart werden in
deze potten zomertarwe, zomerogge en gerst gezaaid* Deze
planten werden niet ziek en waren niet te onderscheiden van
de planten, diein leemgrond zonder stoppelsstonden. KRUGER
liet de vruchten van zomertarwe, zomerrogge en gerst v66r de
Zaai opzwellen in water, dat vele sporen van Ophiobolus herpotrichusbevatte;echterwerdgeenenkelederuitdezevrnchten
afkomstige planten voetziek. Er werd een proef onder devolgendezeerabnormale omstandigheden gedaan.De in het begin
van Mei in potten gezaaide zomertarwe, zomerrogge en gerst,
werd aan het einde van die maand door middel van een pipet
met een sporensuspensie van Ophiobolus herpotrichus geinfecteerd en de potten in een plantenkas geplaatst* In deze kas
werden deplanten driemaaldaagsmetwater besproeid, terwijl
ookdevloerendewandenvandekasuiterst natwerden gehouden» In dezevochtige atmosfeer groeiden de planten buitengewoon snel, werden aangetast door meeldauw en andere zwam39

men, engingen kgeren. Er werdopgemerkt, dat deuit desporen van Ophiobolus herpotrichus tevoorschijn gekomenhyhpen
in de planten binnendrongen. Aan het einde van de maand
Juni werden de geinfecteerde zoowel als de niet-gelnfecteerde
planten in de buitenlucht geplaatst. De geinfecteerde planten
bleven kleiner dan de controkplanten, terwijl de korrdzetting
slechter was. Aan de basis der halmen bevond zich een groengeel mycelium „was seinem Aussehen nach sehr wohl von
Ophiobolus herruhren konnte. Zu einem richtigen Belag, wie
bei den typisch „Ophiobolus-kranken" Pflanzen, war es indessen nicht gekommen". Op de stoppels van dtzt planten
kwamen geen perithecien van Ophiobolus herpotrichus tot ontwikkeling.
Begrijpelijk is het, dat KRUGER uit bovenstaande, en andere
zonder resultaat verloopen infectieproeven concludeert, dat
Ophiobolustmrpotrichus geen echte parasiet is, doch alleen
voor verzwakte of stervende planten gevaarlijk kan worden.
¥oor het verzwakken der planten komen verschillende, dikwijls tezamen optredende factoren in aanmerking. De vorst
zou een der belangrijkste deter factoren zijn. KRUGER (1908)
formuleert dtzt theorie als volgt: „... wahrscheinlich mehrere
in wechseinder Kombination zusammenkommende Faktoren
zunaehst eine Schwlchung der Pflanzen verursachen und dadurch vorbereitend fur den Befall durch die genannten Pilze
[Ophiobolus herpotrichus en Leptosphaeria herpotrichoides]
wirken."
Reeds eenigejaren vroeger had REMER (1903) dezelfde meeninggeuit.Alleenalshetweerstandsvermogenderplanten door
vorst,vochtigheid, eenzijdigestikstofbemesting, verminderd is,
zou Ophiobolus herpotrichusin de planten kunnen binnendringen,
Een nieuw experimenteel onderzoek der tarwevoetziekte
werd gedaan door YOGES (1913C, 1914).Hij deelt talrijke mor40

phologische en physiologische bijzonderheden mede van de
zwam,welkehij Ophiobolus herpotrichus noemt.De paraphysen
zijn volgens hem sterk ontwikkeld („eine machtige Entwicklung"), zt zijn langer dan de asci, boomvormig vertakt,van de
basis naar de topversmald enloopen spits toe.Zij zijn moeilijk
waarneembaar en worden spoedig opgelost*Volgens SACCARDO
(1883) echter, zijn de paraphysen draadvormig („paraphysibus
filiformibus"). In zijn publicatie van 1913deelt VOGES (1913C)
de lengte van de sporen niet mede; in 1914 wordt echter vermeld, dat de leege en opgezwollen ascospoor 66-74 jn lang is!
Indien meninaanmerking neemt,dat deascosporen vanOphiobolusherpotrichus135-150filang zijn, lijkt het mij zeer twijfelachtig of VOGES werkelijk met Ophiobolus herpotrichus heeft
gewerkt* Volgens VOGES (1913c) ontstonden bij de kieming
der ascosporen op agar conidien van Fusarium rubiginosum
A P P , et WR. De waarschijnlijkheid is echter zeer groot, dat
1
VOGESbehalve sporen van Ophiobolusherpotrichus )deelenvan
Fusariumhyphen heeft uitgezaaid* Uit de voet van voetzieke
tarweplanten kon ik somtijds een Fusarium soort kweeken,
welke in verschillende opzichten overeenkomt met Fusarium
airmrum (W*G, SM.) SACC* (=F* rubiginosum APP* et W L ) .
In 1914verklaart VOGESzelf, dat hij zich vergist heeft, daar het
in de regel niet te vermijden is, dat kleine stukjes mycelium
met de ascosporen worden uitgezaaid,
Hij geeft nu aan, dat Acremonium alternatum LINK, een tot
de Botrydideae behoorende schimmel, de conidiUnvorm van
Ophiobolus herpotrichus*) is* Zoover mij bekend, is dit nooit
bevestigd,
VOGES (1913C) deed eenigeinfectieproeven met demyceliumBoassa, die zichaan debasisvanvoetzieketarwehalmen bevtndt
en welke volgens hem grootendeels uit Ophiobolus-mycelium
f

) In dezinvanVoges*
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bestaat! Een op 25 Juli met stukjes van dit mycelium aan de
halmbasis bedekt tarweplantje, vertoonde op 3 September
bruine vkkken, terwijl hyphen in de plant waren binnen gedrongen,Bijdemeestetarweplantjes had deenting echter geen
resultaat* Het bewijs, dat VOGIS met Ophiobolus-mycelium
heeft gewerkt, ontbreekt geheeL VOGES (1913C) staat op het
standpunt, dat alleenverzwakteplanten aangetast kunnen worden; de^e ver^wakking komt tot stand door klimaats- en bemestingsinvloeden en door stengelaaltjes.
Ma het werk van KRUGER en ¥OGES heeft men in Duitschland steeds aangenomen, dat Ophiobolus herpotrichuseen
„Schwacheparasit" %ou%ijn» Dit is geschied door MIILLER en
HULSENBERG (1927) en door CRUGER (1929), welke laatste
onderzoeker zijn meening als volgt formuleert: „Die Fusskrankheit des Getreides ist eine Folge mangelhafter Wurzelentwicklung,meistvenirsachtdurchzugrosseNassedesAckerbodens zur Zeit des Schossens,manchmal auch dnrch Zerreissen der Wurzeln beimAuffrieren der Saaten imFruhjahr, viclleicht auch noch durch andere Ursachen, wie PilzbefalT \
De beslissing over het al of nict parasitaire karakter van een
zwam kan alleen verkregen worden door infectieproeven met
reincultures^ Daar in de bovengenoemde Dtiitsche publicities
dit criterium geheel ontbreekt en 2»alleen op veldwaarnemingen steunen, hebben zij mogelijk waarde voor de oecologie,
echter niet voor de aetiologie*
In alle Duitsche publicaties, die tot het jaar 1930 zijn verschenen, wordt alleen Ophiobolusherpotrichus (FR.) SACC*en
niet Ophiobolus GraminisSACC.inverband metdeOphiobolusvoetziekte der granen gebracht. Zoozijn te noemen de stukken
van FRAHK (1894b, 1895a, b, 1897, 1900a, b), FRANK en SoRAUER(1895, 1897), HOLLRUWG (1899), KIJHN (19(D), SORAUER
en HOLLRUNC(1901), WEISS(1901),REMIR (1903a,b), KRUGER
(1908), VOGES (1913c, 1914), PARE (1926, 1927a, b), HERGEN42

(1927), MULLER en HULSINBIRG (1927), Anonymus
(1928), CRUGER (1929)* In de door MIGUIA (1913) uitgegeven
„Kryptogamen-Flora von Deutschland.,." vindt men echter
wel Ophiobolus Graminis, doch niet Ophiobolus herpotrichus
opgenoemd*
Ophiobolus Graminis zai ztktt wel in Duitschland voorkomen,want zijn optreden isbckcnd uit bijna allc eraan grcnzendc staten. Daarenboven is dc mogelijkheid niet van de hand te
wijzen, dat VOCES (1913C, 1914) niet met Ophiobolus herpotrichus heeft gewerkt.
Eerst in 1930 verscbijnt er in Duitschland opnieuw een publicatie, van SCHAFFNIT, waarin experimenteele gegevens betreffende de Ophiobolus-voet^iekte worden medegedeeldL
Volgens hem is OphiobolusGraminis in Duitschland geheel
over het hoofd gezien, of met een andere schimmel verward.
OphiobolusGraminis is geen „Schwlcheparasit" doch integendeel een zttt gevaarlijke parasiet. De onderzoekingen van
SCHAFFNIT (1930) zijn in overeenstemming met de mijne,
waarvan ik reeds in 1929 zttr kort mededeelde, dat infectieproeven met OphiobolusGraminisgeslaagd waren.
In het kort wil ik hier het voorkomen van Ophiobolus Graminis en Ophiobolusherpotrichusin verschillende Europeesche
staten mededeelen. In deze staten schijnen geen infectieproeven te zijn gedaan en zttt dikwijls worden er geen bijzonderheden medegedeeld van beide Ophiobolussoorten*
In Italic is Ophiobolus Graminis herhaaldelijk gevonden,
namelijk door PIGLION (1898, 1922), BRIOSI (1899), PEYRONEL
(1926a, 1927), terwijl Ophiobolus herpotrichus aangetroffen
is door CUGINI (1880, 1889) en PEYROMEL (1927). MORINI
(1886) beschreef een Ophiobolus fmrpotrichus var.bmwiasm *)•
PEGLION (1898) deelde mede, dat Ophiobolus Graminis asci
RODER

l

) DepublicatievanMori.niwasonbereikbaar,zoodatdebeschrijving
vandcajcvarieteit mij niet bekend is*
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hccft van 90-125X12-13pt m sporen van 70-75X3-4 ^ Beidc
Ophiobotus soorten komen dus in Italie voor, maar „in Italia,
la specie piu comune e i'O. graminis" (PEGLION 1928).
In Portugal komt OphiobolusGraminisvoor (BENSAI5DI 1929).
In Bulgarije vond MALKOFF (1905) Ophiobolus herpotrichus
op Hannagerst.
In Hongarije schijnen beide Ophiobolus soorten aangetroffen
te zijn, namelijk Ophiobolus Graminis door KERN (1929) en
Ophiobolus herpotrichus door PdscH (1904) en KERN (1929).
In Rusland is OphiobolusGraminis gevonden (DOMBROVSKI
1909).
In Polen deelt GARBOWSKI (1929?) mede, dat Ophiobolus
Graminis asciheeft van97-105X 10,5-113/*(in^engeval 114X
13fi) en sporen van 83-90x3-3,5 p. De peritheciin bevatten
draadvormige, van dwarswanden voor^iene paraphysen. Dtzz
2wamwijkt dusopverschillendepunten afvan dievan SACCARBO (1883).
In Tchecho-Slowakije is Ophiobolus herpotrichus aangetroffen (Anonymus 1924, DREGER 1928).
In Zwitserland vond GAUMANN (1927) Ophiobolusherpotrichus.
In Belgiekomt Ophiobolus Graminisvoor opAmmophila urinaria LINK (BOMMERen ROUSSEAU 1887)enoptarwe (MARCHAL
1903a, b ; 1925b).
In Denemarken wordt Ophiobolus Graminis vermeld door
MORTENSEN, ROSTRUP en RAVN (1910) en GRAM (1929), terwijl
Ophiobolusherpotrichusgevonden isdoorMORTENSEN, ROSTRUP
en RAVN (1910) endoor LIND, ROSTRUP en RAVN (1914).
In Zweden deelt NILSSON-EHLE (1902b) mede, dat de door
hem onder^ochte Ophiobolus Graminis sporen heeft van 90110x3/i.
In Engeland schijnt Ophiobolus herpotrichus niet opgemerkt
te sijn. Het voorkomen van OphiobolusGraminis daarentegen,
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wordt medegedeeld door Anonymus (1913), COTTON (1922),
JONES (1926), PETHYBRIBGE (1926), SALMON en WARE (1928).
Ecn zttt merkwaardigfeit isdat,terwijlinanderelandenhaver
slechts uiterst zddtn door deze zwam wordt aangetast, uit
Engeland herhaaldelijk berichten komen over een Ophiobolose
van haver. Reeds in 1912 werden in Wales haverplanten, die
aandezeziekteleden,gevonden.Dehaverplantenhaddenzilverachtige, leege kafjes, terwijl aan de voet der halmen een zwart
mycelium met de perithecien van Ophiobolus Graminisvoorkwam. Het perceel was ernstig aangetast en de zieke planten
kwamen pleksgewijze voor (Anonymus 1913). PETHYBMDGE
(1926)vermeldtverschillendenieuwevindplaatsenvandettwhiteheadsdisease'*vanhaver. JONIS(1926)geefthetvolgendeziektebeeld, dat in veleopzichten met de Ophiobolus-voetziektevan
tarwe overeenkomt:„When the oats are in flower,the affected
plants can readily be detected in the field because they stand
out as white or bleached areas amongst the unaffected green
plants. An appearance is presented as if parts of the crop had
prematurely ripened, but there is no dwarfing of the haulms...
When such plants are examined it isfound that the glumes are
empty of grain, and though the haulms are rigid and erect the
plants are really dead down to the roots. As soon as the bleached condition becomes apparent, the fungoid growth can be
recognized on the roots and on the basal nodes of the culms,
and if the protective leaf-sheath in this region be drawn away,
a coarsematorwebcomposedofadark-brown chitinousmyceliumisseentoclothethehaulmandinnersurface ofthesheath.
Hie perithecia occur in large numbers in August, and they
may appear singlyor insmall groups."
Het intracellular myceliumvormt geen haustoriin. Er ontstaan spermogoniin met zttt kleine spermatien, welke echter
geen functie scMjnen te vervullen.
De ontwikkeling van het perithecium wordt beschreven. De
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ascosporen %ijnhyalien en bestaan uk zes cellen, die ieder een
kern bezitten* In het perithecium worden nooit leege asci ge¥onden* De ascosporen komen vrij door een totale oplossing
Fandeascnswand*Uitdemorphologischeencytologiseheeigenschappen concludeert JONES, dat het geslacht Ophiobolusmet
tot de Pleosporaceae maar tot de Gnomoniamm moet worden
gerekend.
In AustraiiS werd eertijds aangenomen, dat de „take-all"
fungits hoofd^akelijk de slecht van voedingsstoffen voorziene
planten wu aantasten* (PEAISON 1887)* T E P P E I (1892) vernioedde, dat „take-all" een hongertoestand der planten is,
die soms verergerd wordt door schimmels en insecten* COBB
(1892) meende, dat bedoelde ziekte veroor2»akt wordt door
Cladosporium herbarum LINK; MCALPINE (1898)wijst erechter
op, dat het, zoolang geen infectieproeven zijn gedaan, voorbarig is om van Cladosporiumherbarumals de oor^aak van
„take-all" te spreken*
In 1902schrijft MCALPINE, dat hijvoor het eerst Ophiobolus
herpotrichus in Zuid-Australie zou hebben gevonden* Ik meen
echter, dat hierbij een vergissing in het spel is, daar in latere
geschriften steeds Ophiobolus Grarmnis wordt genoenid, onder
andere door ROBINSON (1907), RICHARDSON (1910),Anonymtis
(1912), DARNELL-SIHTH en MACKINNON (1915), DARNELLSMITH (1916),BRITTLEBANK(1919),CARNEenCAMPBELL(1924),
SAMUEL (1924), FISH (1927), NOBLE (1928).
In 1904 kwam MCALPINE tot de belangrijke meening, dat
„take-all'f en„whiteheads" door dezelfdezwamwordenveroorzaakt*Hij vermengdegrondmetdoor„take-all"aangetastestoppels en zaaide in dit mengseltarwe;dezetarweplantenwaren52
dagen later stervende of reeds dood,terwijlersporenwarengevormd, Een naderebeschrijvingvande%eproevenwordtnietgegeven,zoodathetmijnietbekendishoeMCALPINEtotdeconclusiekomt,dat„take-all"en„whiteheads"doorde^elfdesehimmel
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worden veroorzaakt. Bovendien vermeldt hij de naam van de
schimmel,waarmedehij experimenteerde, niet. Met vrij groote
zekerheidisechtcruit zijn werkaf teleiden,dat het Ophiobolus
Graminiswas, temcer daar de Australia BRITTLEBANK (1919)
opmerkt, dat door MCALPINI aangetoond werd, dat „take-all"
veroorzaakt wordt door Ophiobolus Graminis SACC.
Deeersteinfectieproeven meteenreincultuurvanOphiobolus
Graminiswerden gedaan door WATERS (1920b) in Nietiw-Zeeland. In de nabijheid van vier gekiemde tarwekorrels werd
myceliumuiteenreincultuurvanOphiobolusGraminisgebracht.
Het resultaat was, dat een der planten afgestorven was na 28
dagen, een na 34 dagen, twee na 36 dagen. Op de afgestorven
planten werden geen peritheciin gevormd*
In Australia (en Nieuw-Zeeland) schijnt alleenOphiobolus
Graminisvoor te komen; Ophiobolus herpoirichus wordt in de
geheele Australische literatuur nict genoemd, afgezien van de
waarschijnlijk onjuiste opgave van MCALPINE (1902),
In de ¥ereenigde Staten van Noord-Amerika willen FITZPATRICK, THOMAS en KIRBY (1922) de „take-alT toeschrijven
aan Ophiobolus carimti (BERK, et BR.) SACC, welke misschien
synoniem is met Ophiobolus Graminis SACC. Zij vergeleken de
inde¥ereen%de Staten op deaan Ophioboloselijdende tarweplanten gevonden Ophiobolus soort met Sphmria Cariceti
BERK, et BR. uit het British Museum. De zwamwasechter nict
afkomstig uit het herbarium van BERKELEY, doch uit dat van
Coon, terwijl het eveneensonmogelijk bleektezijnomOphiobolusGraminisuithet herbariumvan SACCARDOteonderzoeken.
FITZPATRICK, THOMASen KIRBYmeenen,datdeAmerikaansche
»take-all"-fungtis identiek is met Ophiobolus cariceti(BERK,et
BR.) SACC.uit het herbarium van Cooix;zijgevendevolgende
beschrijving: „.•. perithecial beak developed obliquely... penetrating the leaf sheath and protruding...; ascigerousportion of
the perithecium globose or subglobose..., 330-500 (usually
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about 425) p.in diameter, narrowing gradually into the truncoconoid to cylindrical beak which frequently attains a length
asgreat asthediameter of theascigerous cavity;asci numerous,
fascicled, elongate-clavate, straight or curved, short stipitate
tosubsessile,90-115 x 10-13p, rounded at theapex, 8-spored,
thin-walled; paraphyses abundant, thread-like, flexuous, unbranched, hyaline;ascosporesfascicled tosub-biseriate, hyaline
asviewed together in theascusfaintly yellowish,linear, curved,
broader at the middle and tapering gradually towards the ends,
the upper end curved, 60-90 (chiefly 70-80) X 3p, when
young continuousandmultiguttulate,atmaturity5-7-septate*.."
Daar het type-materiaal van Ophiobolus cariceti verloren
schijnt tezijn gegaan, zijn wij geheelaangewezenopdebeschrijving en de teekening van BERKELEY enBioomi (1861), waarin
wij vinden, dat de sporen 0,003-0,004 inch (76,2-101,6/*) lang
zijn, dus iets langer dan de sporen van Ophiobolus Graminis
in de diagnose van SACCAIDO (1883):70-75 p. Echter vertoont
de sporenlengte van de door de verschillendeonderzoekers met
de naamOphiobolus Graminisbestempelde^wam,eenvrijgroote
variatie; zij is namelijk volgens:
70—75 n
PEGLION, 1898,
70—75 n
MANGIN, 1899 . . ••
95—105ft
NILSSON-EHLE, 1902 . . . .
90—110/i
75—80 it
JONES, 1926 . . . • •
70—80 p
GARBOWSKI, 1929 ?
83—90 it
SACCARDO, 1883
70—75 it
BERKELEY en BROOME, 1861 (S.cariceti) . . 76—102ft
PEILLIIUX en DILACIOIX, 1890

• • • •

Beide Ophiobolus soorten vertoonen dus, wat de sporenlengte betreft, een transgredeerende variatie en zoolang het
origineele materiaalvan BERKELEYen BROOME envan SACCARDO
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onbereikbaar blijft, acht ik het niet mogelijk om te beslissen
of zij werkelijk verschillend zijn. Daar echtcr Ophiobolus Gmminisdoor de mecsteonderzoekers in verband is gebracht met
de Ophiobolus-voetziekte der Gramimm, meen ik dc beschrijvingvan SACCARDOin dienzin temoetenwijzigen, dat delengte der asci (80-90/i) veranderd wordt in 70-130,% terwijl de
lengte der sporen dan 60-120/i wordt*
Ook MCKINNEY (1925) is van meening, dat er niet genoeg
gegevens zijn om de nomenclattiur der Ophiobolus soorten te
veranderen. Hij wil daarom de naam Ophiobolus Gmminis
aanhoitden voor de schimmel, die de „take-all" veroorzaakt.
Uitgebreide infectieproeven met reinculturesvan Ophiobolus
Gmminis werden in de¥ereenigde Staten van Noord-Amerika
verricfat door KIRBY (1922, 1925). Hij kweekte de %wamop
gesteriliseerde tarwekorrels en vermengde grond met het op
deze wijze verkregen infectiemateriaal. De in deze grond getaaide tarweplantenvertoondenhetverschijnselvan^stunting",
terwijl na mim 10 weken34 % der planten waren afgestorven
bij Kanred Ks 2401 en 70 % bij Turkey Red. Bij rijpheid
waren detypische symptomen der „take-all disease*'aanwezig,
welke symptomen gelijk waren aan die verkregen door op het
veld ver^amelde zitkt stoppels als entmateriaal te gebruiken.
De verkleuring aan de basis van de halm wisselde van gering
tot een volledig ontwikkeld plaatmycelium, terwijl op verschillende tarwerassen peritheciln ontstonden. Ofschoon nit deze
onderzoekingen blijkt, dat OphiobolusGmminis een ernstige
parasiet is,voerenRosiwen ELLIOTT (1923)nagewezentehcbben op onvolledigheden in het werk van KIRBY, aan dat de
planten nit de controlepotten op de photo's van KJIBY (1922)
een zeer ongezond uiterlijk hebben door de vele afgestorven
bladeren. Zij verdedigen de stelling, dat Ophiobolus Gmminis
alleenverzwakte planten zou aantasten.Alsverrwakkende factorenkomen vooral gebrek aan geschikte voedingsstoffen en
4
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ccn tc hoog vochtgehalte van de grond in aanmerking*
In 1925 verscheen er een zeer belangrijke publicatie van
DAVIS*Wat betreft devorming van perithecien opkunstmatige
vocdingsbodems bleek cr verschil te bestaan tusschen isolaties
vanOphiobolusGraminisuit NewYorkeenerzijdsennitOregon
en Arkansas anderzijds, in zooverre dat de stam uit New York
peritheciinvormde,deandere echter nooit. DAVIS entte potten
met grond met mycelium van Ophiobolus Graminis,dat opeen
mengselvangerst-enhaverkorrelswasgegroeid;indtzt potten
werd tarwe gezalid. Het resultaat is belangrijk: „The plants
from seed which was inoctilated at the time of planting began
to turn yellow soon after emergence, and most of them died
whilein the seedling stage/' Tarwe blijft gedurendede geheele
vegetatieperiode vatbaar, maar de ziekte heeft het meest emstigekarakter alskiemplanten worden aangetast,wat tot gevolg
heeft, dat slechts enkele dezer planten in leven blijven. „Plants
infected during the late stages of development, or plants recovering from earlier infections, produce symptoms known as
„whiteheads1\ Dezwamkandoor deonbeschadigde epidermis
van de ondergrondsche deelen naar binnen dringen*De ingrijpende veranderingen, welke in de weefsels der waardplant tijdens en na dit binnendringen optreden, a£jn beschreven door
FELLOWS(1928b).
In de Vereenigde Staten en in Canada schijnt Ophiobolus
herpotrichus nooit te nm opgemerkt*
Ook in Canada jajn infectieproeven met reincultures van
OphiobolusGraminis verricht (SIMMONBS 1928), In de regel
waren detarweplantjes 5tot 7cmhoogv66rn\ symptomen der
zkktt vertoonden; op dat tijdstip werden zij namelijk slap en
stierven af. Er werden verschillende tarwerassen gdnfecteerd,
metalsresultaat,dat20tot90 % derplanten binnenvijf weken
afgestorven waren*
EindeMjk wil ik opmerken, dat in Zuid-Afrika Ophiobolus
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Graminisvoorkomt (PUTTERILL 1924).
Het blijkt uit de, in devoorgaande bladzijden genoemdeonder^oekingen, dat men in Amerika meet succes heeft gchad
met hetonderzoekvandeOphiobolus-voet^iektedaninEuropa,
waar de infectieproeven gewoonlijk niet met reinctiltures werden gedaan en dikwijls slechts een gering positief resultaat opleverden*Eerstinhetlaatstejaarisdaarinveranderinggekomen
en iser ook in Europa met reinculturesgewerkt,namelijk door
FOEX en ROSELLA (1929) en door SCHAFFNIT (1930),waaraanik
kan toevoegen, dat mijn infectieproeven in 1928tot een duidelijk positief resultaat leidden, hetgeen ik in 1929 ^eer kort
mededeelde.
Het tweede opmerkelijke feit is, dat Ophiobolus Graminis
SACC.eenveelgrooterverbreidingsgebied heeft dan Ophiobolus
herpotrichus(FR.) SACC*Immers over de geheele aarde wordt
OphiobolusGraminis in causaaal verband gebracht met de
Ophiobolose der Gramineae,ofschoon er geringe verschillen
bestaan tusschen de zwammen die door de verschillende mycologen als Ophiobolus Graminis beschreven zijn.Ophiobolus
herpotrichus daarentegen is alleen bekend in Europa, niet in
Amerika, Afrika en Australia
§2* Ovcrzicht der Nedcrlandsche literataur
RITZIHA Bos deelt in 1900 mede, dat hij stoppels van door

de „tarwehalmdooderfl aangetaste tarweplanten gedurende de
winter bewaarde; in het voorjaar waren op de^e stoppels perithedCn tot ontwikkeling gekomen, welke door OUDEMAKS
gedetermineerd wcrdcn als te behooren tot Ophiobolus herpotrichus (FR.) SACC*Men kan zich de vraag stellen of dezt
stoppelsniet v66r die tijd peritheciln van Ophiobolus Graminis
SACC,hebbengedragen*Hetopelkaarvolgendzztt twee%wamttienis door FOEX (1914) geconstateerd en door mijbevestigd*
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OUDEMANS(1902)gafvan dedoorhemgedetermineerdeOphio-

bolus h&rpotrkhus ecubeschrijving, wclkeovereenkomtmetdie
van SACCARDO(1883)*
Ook tiit later jaren wordt nit Nederland alleen Ophiobolus
herpotrkhus vermeld en in de geheele Nederlandsche phytopathologische literatuur komt de naam Ophiobolus Graminis
nietvoor. Slechtsin een mycologischeHjstvan DESTREE (1893)
vind ik# dat zij Ophiobolus Graminisop Ammophila amnaria
LINK*te Loosduinen heeft gevonden*
Pogingen om deop tarwevoorkomende Ophiobolus herpotrichusin reincultuur te brengen, zijn in Nederland niet gedaan,
evenmin als infectieproeven met stoppels afkomstig van zieke
planten*
§ 3* De in Nederland op Ophiobolus-voetzieke
tarweplanten aangetroffen schimmels
Bij een mycologisch onderzoek van voet^ieketarweplanten,
welkeafkomstig waren uitverschillende deelenvan Nederland,
werden door mij twee soorten van het geslachtOphiobolus
gevonden, en wel OphiobolusGraminis SACC,enOphiobolus
herpotrkhus (Fit) SACC
a*Ophiobolus Graminis SACC
De door Ophiobolus Graminisaangetaste tarweplanten vertoonen aandebasistusschen Stengel en bladscheede,eenplaatachtig mycelium bestaande nit donker gekleurde, dikwijls
evenwijdig loopende hyphen* Tusschen dit mycelium vindt
men eenaantal plekken,diesamengesteld zijn uit bij elkaarliggende appressoriSn,waarvan MANGIN (1899,PLXIII) een uitstekende teekening geeft onder de naam van „plaque de faux
parenchyma". De peritheciSn zijn %wart en staan meestal in
groepen bijeen*De hais van het perithecium steekt bij rijpheid
door de bladscheede naar buiten en vertoont een karakteris52

ticke ombuiging, welke door BEILESE (1900, Tab. CXLVI)
duidelijk werd geteekend. De asci 2;ijti verkngd-knotsvormig,
bijna recht of gebogen achtsporig en ecu weinig gcel getint.
De ascosporen liggen in een bundel, zooals op Plaat II, fig.
1,3 en Plaat III, fig. 1te zien is.De ascosporen %ijn staafvormig, gekromd, hyalien en aan beide einden nauwdijks versmald.Inonrijpetoestandbevatten%ij zttt ¥elegrootedruppels
waarvan door behandeling met osxmumzmit aangetoond werd,
dat zi) uit eenvet bestaan. In rijpe toestand ^ijn de ascosporen
door drie septa in vier cellen verdeeld.
De peritheciin ontwikkelen zieh reedsin detweedehelft van
Juli, terwijl bij bewaring der stoppels van zieke planten in de
open lucht, in het voorjaar opnieuw peritheciin ontstaan, zoodatmen deze vruchtlichamen totheteindevanAprilopdergelijke stoppels kan vinden.
De afmetingen der asci en der ascosporen zijn sterk variabel,
^ooalsuitonderstaandeopgavenkanblijken.Daarhetoorspronkelijk mijnbedoelingwasomeenvergelijkingtemakentusschen
Ophiobolus Graminis Sacc.en Sphaeria Cariceti Berk,et Br.
is de breedte der ascosporen somtijds met gemeten, want dtzt
afmeting is voor een vergelijkende studie der twee zwammen
nict te gebruiken, omdat %ij in de beschrijving van BERKELEY
en BIOOME (1861) ontbreekt.
Op 2November 1927matikdelengtevanascinitperithecien
op tarwe te Lierop (bij Roermond);deascuslengtebleek95,5^
te sijn, terwijl de ascosporen 93,6/*lang en 3,6/ibreedwaren.
De asci afkomstig van Wilhelminatarwe te Wageningen wa*en bij meting op 6 September 1928 97,2-118,8/* lang en
10,542,0/i breed.
Een tarwestoppel nit Zevenbergschen Hoek, welke ik in de
°pen lucht had bewaard, leverde op 22 Februari 1928 asci
°ieteenlengte van97,2-126,6^ eneenbreedtevan 10,5-12,5 p.
De ascosporen waren 86,4-90,0X3, 0-3,5/*.
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Ophiobolus Graminis Sacc.
Lengte der asci

65

70

m /s

Op dezelide stoppel waren de 21ste April 1928 nieuwe
peritheciin tot ontwikkeling gekomen, welkeasci bevatten van
65,0-136,1fi lengte; ttit een metingvan198dezerasciwerdberekend, datM± m-=96,50 ±0,78/i.Delengteafmetingen dezer
198asci zijn graphisch voorgesteldm nevenstaande curve. De
ascosporenwaren73,5-117,6ulang (M ± m= 94,98 ± 1,60/i).
In grond, die vermengd was met stoppels van sieke tarweplanten uit Rottum (gemeente Kantens), werd tarwe gezaaid,
welke ziek werd en waarop de Iste Augustus 1928 perithecien
werden gevonden. De ascosporen uit dtzt perithecien bleken
72,0-82,8fA lang te zijn.
Een reincultuur van Ophiobolus Graminisdie nooit perithecien heeft gevormd, leverde dtzt fructificatieorganen wel bij
infectie van tarweplanten. De afmetingen der op deze wijze
verkregenasciwaren87,5-103,2X 10,5-12,2p. Bovengenoemde,
en enkele andere metingen, zijn verzameld in Tabel I, waaraan
ook de maten,welke mij uit deliteratuur bekend zijn, zijn toegevoegd.
De lengte der sporen van de in Nederland voorkomende
Ophiobolussoort varieert van 72 tot 118p, terwijl de in het
buitenland met de naam OphiobolusGraminis SACC.bestempelde zwam een ongeveer even groote variatie-breedte heeft*
Ook de breedte der sporen komt goed overeen met de buitenlandscheOphiobolusGraminis.DelengtedersporenvanSphaeriaCaricetiBERK, et BR. isvolgensBERKELEYenBROOME(1861)
76-102p, zoodat het op grond der sporenlengten nict mogelijk
is om uit te maken of men met OphiobolusGraminis SACC.of
met Ophiobolus cariceti(BERK,etBR.) SACC.tedoenheeft. Ook
de verdere door BERKELEY en BROOME (1861) medegedeelde
eigenschappen laten geen duidelijke conclusie toe:„Peritheciis
subglobosis immersis; ostiolis punctiformibus; sporidiislinearibus curvatisutrinqueacutis",zoodathetgewenschtisdenaam
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Ophiobolus cariceti niet te gebruiken, v66rdat er een meer volledige beschrijving met bchulp van het origineele materiaal
vervaardigd is.
De in Nederland op door de „tarwehalmdooder" aangetaste
tarwcplanteii voorkomende Ophiobolus soort komt in vorm en
grootte van het perithecium, vorm en grootte der asci, vorm,
grootte en kleur der sporen in zoo sterke mate overeen met de
in andere landen gevonden Ophiobolus GraminisSACC*, dat de
conclusie gewettigd is, dat in Nederland deze %wam voorkomt,
terwijl instrijd metdegangbaremeening salblijken,datOphiobolus herpotrichushier te lande in veel geringer aantal is te
vinden*
b. Ophiobolusherpotrichus(FR,) SACC.
De^e zwam vond ik op tarwestoppels nit Zevenbergschen
Hoek,welkeikindeopenlucfatbewaarde.Op22Febrnari 1928
bevonden zicbopdezestoppelsveleperitheciSnvan Ophiobolus
Graminis, terwijlbijeenonderzoekop28Febrnari 1928perithecilnvan Ophiobolus herpotrichus aangetroffen werden. Zelfs op
25 Juni 1928 waren er nog vele perithecien vanOphiobolus
herpotrichus op deze stoppels aanwezig. Ook in 1929werd een
enkele maal Ophiobolus herpotrichus gevonden*
Ophiobolus herpotrichusisvanOphiobolusGraministeonderscheiden door de langere en smallere asci en ascosporen, terwijl de ascosporen geel zijn gekleurd* De afmetingen der asci
waren bij het materiaal nit Zevenbergschen Hoek 150-190X
9-10 /i; de afmetingen der sporen 140-154X2-2,5/i. Deze maten komen zeer goed overeen met die van SACCARDO(1883)»
Het is merkwaardig, dat Ophiobolus Graminisdoor het geheele land voorkomt, terwijl Ophiobolusherpotrichusdaarentegen ^eldzaam schijnt te z»tu
t. Leptosphaeria herpotricfmides DE NOT,
Be^ezwamhebikenkelemalenopvoet^ieketarwegevonden
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in Midden-Limburg en in Wageningen in het jaar 1928, Een
tarwehaim met perithecien van Leptosphaeria herpotrichoides
isafgebeeld op Plaat XI, fig*1.
In Frankrijk tast deze zwam herhaaldelijk tarwe aan en verschillende keeren is opgemerkt dat Leptosphaeriaherpotrichoidesen Ophiobolus Graminis in dezelfde tarweakker voorkwamen (LACOUDBE 1928, MAICHAL en FOEX 1929), Het gevolg van de aantasting door Leptosphaeriaherpotrichoides is
gewoonlijk legering (DUCOMET 1913, FOEX 1915, BENOIST en
BAILLY 1922),
In Nederland schijnt Leptosphaeria herpotrichoides niet dikwijls op tarwe voor te komen; echter heb ik op verscheidene
plaatsen een ernstige beschadiging van rogge en gerst gezien,
waarbijikinJunideperitheci€nvandtzt rwamopdeaangetaste,
halmen vond,
De symptomen van dtzt ziekte, die door FRANK (1895)met
dekarakteristiekenaam„Roggenhalmbrecherf*werdaangeduid,
Ztjnbijroggedevolgende:
Inhetvoorjaar bemerktmenovaleverkleuringenopdebuitenste bladscheede; op dtzt lichtgekleurde ovalevlekkenverschijneneenaantalgwartepunten.Devlekkenbevindenzichvaakop
een grootere afstand van de bodem (ongeveer 10 cm) dan de
door Ophiobolus Graminisveroorzaakte verkleuringen; rij zijn
trouwens van dtzt laatste gemakkelijk te onderscheiden* In
het begin van Juni knikken de roggehalmen omof brekenaf
enverwelken*De korrelopbrengst isin den regelgering,
Een afbeelding van een aangetast roggeveld is gegeven op
Plaat XII, fig* L
De ziekte treedt pleksgewijze op, soms zijn de plekken 200
uitgestrekt, dat het geheele perceel is omgevallen*
Het verbouwen van rogge na rogge geeft op plaatsen, waar
de grond door deze schimmel besmet is, een uiterst slecht resultaat (HiJLSEHBiiG 1930).
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„De roggehalmbreker" is in Nederland op roggevelden verschillende makn waargcnomen (VAN POETEREN 1924 1926)
en zal dikwijls over hetfaoofdzijn gezien, doordat delandbouwersdeomgevallen plekken in de roggealshet gewonelegeren
beschouwen, wat er evenwel van verschilt doordat de halmen
aanfaunbasis niet aangetast zijn en slechts in iin richting zijn
neergevallen.
Ook gerst kan onder invloed van de aantasting door Leptosphmria herpotrichoides gaan legeren (VAN HALL 1903, GUYOT
1924), Zelf zagik een aangetast gerstveld in 1929in de omtrek
van Wageningen.
Volgens SCHAFFNIT (1930) is Leptosphaeria herpotrichoides
niet in die mate parasitair als Ophiobolus Gramimis.
Ter bestrijding der ziektewordt inFrankrijk besproeiingmet
Zwavelzuur toegepast, op welke methode ik nader gal terngkomen.
FRON (1912) brengt Cercosporella herpotrichoides FRON in
verband met Leptosphaeria herpotrichoides;een zwam, die
met Cercosporella herpotrichoides waarschijnlijk identiek is,
vond ik in Juli 1929op een door Leptosphaeria herpotrichoides
aangetast roggeveld in de nabijheid van Wageningen, aan de
basis der roggehalmen,
Leptosphmriaherpotrichoidesisverspreid over eengroot deel
van Europa (Italic Frankrijk, Belgie, Nederland, Duitschland,
Denemarken, Zweden) en komt in het Westen van de Vereenigde Staten van Noord-Ameri.ka voor.
Leptosphaeriaherpotrichoides BE NOT*isaangetroffen op de
volgende Gramineaei
Agropyrum repens P. BEAUV. (SYDOW 1898);
Aira caespitosa LINN. (SACCARDO 1892);
Andropogon Ischaemum LINN* (SACCARBO 1875);
Aperaspicaventi LINN. l);
l

) Door mij op dit gras gevoaden.
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Wojaowicia gratninis (McAlp,) Sacc, et D* Sacc.
Lengte dcr sporcn
Aantal

Avena sativa LINN* (FRANK en SORAUER 19(D);
strigosa SCHREB. *);
Hordeumvulgare LINN. (MARCHAL en FOEX 1924)*);
Koeleria albescens D. C . l ) ;
cristata PERS. (KARSTEN 1873);
Lolium temukntum LINN. (GUYOT 1924);
Phalaris arundinacea LINN. (SYDOW 1898);
Secale Cereale LINN. (FRANK en SORAUIR 1895, FRANK 1897,
REHER 1902)*);
Triticum vulgare VILL. *).
d. Wojmwitia gmminis (MCALP.) SACC. et D. SACC.
¥an deze tot de Spfmeropsidem hoorende zwam is bekend,
dat zij een ziekte van tarwe veroorzaakt in Australia.
Wojnouriciagmminis werdaangetroffen optarwestoppels,welkeikinZuid-Limburghadverzameldenindeopenluchtbewaarde.Op8December 1928vondikaandebasisvandezestoppels de
Zwartepycniden van Wojnowiciagmminis. De sporen zijn olijfkleurig, eenigszins gekromd, naar de beide einden versmald en
voorzienvan 5tot 7(meestal 7)septa;aandeseptazijndesporen
nict ingesnoerd. De lengte der sporen wisselt van 23 tot 37 pf
de breedte van 3 tot 4 p. Uit 97 metingen werd berekend, dat
voor de lengte M ± m = 29,58 ± 0,07 p en voor de breedte
M ± m = 3,47 ± 0,02 p. De lengte der sporen is graphisch
voorgesteld in nevenstaande curve, terwijl op Plaat XII, fig. 3
de sporen zijn afgebeeld.
Het bleek zeer gemakkelijk te zijn deze zwamop eenvoedingsbodem bestaandeuit aardappelextract, glucoseen agar, te
cultiveeren. Reeds op 7 Februari 1929warenerindePetrischalen, waarin op 8 December 1928 de sporen waren uitgezaaid,
cen groot aantal zwarte pycniden gevormd. Van een dezer
cultures wordt een afbeelding gegeven op Plaat XII, fig. 2.
*) Boot mijopdit grasgevondeii.
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Wojnowkia graminisschijnt in Nedcrland zeer zelden voor
te komen; in de mij ter beschikking staande Nederlandsche
literatmir, kon ik gccn mededceling over het optredcn vinden.
Bovcn mcdcgedecld geval, is de ecnigc maal gewecst, dat ik
deze zwam heb gevonden* In 1929 en 1930 verzamelde ik op
verschillendeplaatsenin Zuid-LimbtirgopnietiwaanOphioboloselijdende tarweplanten, envond bij mycologischonderzoek
dezer planten alleen Ophiobolus Graminis,doch nooit Wojnowkia Graminis.
WojnowkiagraminisstaatinAustraliibekendalseenernstige
parasiet van tarwe; de zwam veroorzaakt in dat werelddeel
een ziekte, die „root-rot" wordt genoemd* Deze ziekte kan
pleksgewijze optreden; de plekken zijn echter meer onregelmatig van vorm dan die welke door Ophiobolus Graminiswordenveroorzaakt.Deverkleuring aandebasisder planten isnict
zoo duidelijk als de verklenring aan de basis van door OphioholmGraminis aangetaste planten. Haver wordt niet aangetast.
De ziektegaat niet met het zaad over (CAINE).
Ook in Frankrijk is dtxt schimmel bekend; ernstige verliezen zijn erecbternooit door teweeggebracht (GYUOT 1924)*
In de Vereensgde Staten van Noord-Amerika is Wojnowkia
graminisingeringematepathogeenvoorkiemplantenvantarwe
(MCKINNEY 1925)* Ook in Canada is de zwam aangetroffen
(DEAYTON 1926).
Ik entte een reincultuur van Wojnowkia graminis op een
mengsel van haver- en gerstkorrels en vermengde grond met
het myceliumopdezekorrels.Deindezegrond gezaaidetarwe
heeft geen dtiidelijke ziekteverschijnselen vertoond; wel bevond zich aan de basis der planten tusschen Stengel en bladscheede een zwarte myceliummassa, die evenwel niet zoo nitgebreid was als de mycelitunmassa van Ophiobolus Graminis*
Op de tarweplanten zijn na rijpheid pyeniden van Wojnowicia
graminisontstaan,welkezichvooralindebladscheedebevonden^
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c. Dictyosporiumopacum COOKI et HARK*
De eigenaardige conidien van deze tot de DematiamaeDictyosporea gerekend wordcnde zwam, werden door mij op
25 April 1928 gevonden aan de basis van Ophiobolus-voetzieke tarweplanten, welke afkomstig wareti uit Zuidhora en
welke ik in dc open lucht had bewaard*Op de onderste internodien dezer planten waren oppervlakkige, dofzwarte vlekken
aanwezig, welke uit de conidien van deze zwam bleken te bestaan. Een dezer conidien is op Plaat XI, fig. 3 afgebeeld. De
conidien bestaan uitvijf of zesrijen van bruine cellen,die dcx>r
dwarswanden zijngedeeld^zoodathetgeheeleenwaaiervormige
indruk maakt. Een enkele maal vond ik deze conidien reeds in
de maand Juni op aan Ophiobolose lijdende tarweplanten en
wcl op verschilknde plaatsen in Zuid-Limburg; gewoonlijk
echterontstaandeconidiinccrstbijbewaringvantarwestoppels
indeloopvandewinter enhet voorjaar.
Dictyosporiumopacum kotnt in geheel Nederland voor.
Het gelukte mij niet deze conidien tot kieming te brengen.
f. TetraploaaristataBERK,et BR.
Volledigheidshalve vermeld ik deze vertegenwoordiger der
Dematiaceae-Dictyosporae, welke ik slechts ££nmaal vond op
een tarwestoppel uit Groningen, die eenige maanden was bewaard in een plantenkasje. Vooreenafbeelding dereigenaardige conidiin moge verwezenwordennaarLiNDAu(1910#S.202).
g. Torula (Itmrbarum LK.).
Aan de basis van voetzieke tarweplanten vindt men herhaaldelijk een Torula soort met groenbruine, gladde, ronde conidiSn, welke een diameter van 6 /Ahebben en gewoonlijk met
acht of negen in een rechte Ejn met elkaar verbonden zijn. Het
bleek niet mogelijk deze Torulasoortmetvoldoendezekerheid
te determineeren; zij kan misschien tot Torulaherbarum worden gerekencL
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fa.Fusarium culmorum (W*G. SM.) SACC.
Optarwestoppels,wclkemijtoegezondenwarenttif Gendringen, vond ik in November 1927Fusariumculmorum,welke in
reinotltmtr werd gebracfat.
Het blijkt, dat in Nederland op tarwestoppels, welke mij
werdentoegezondenalsafkomslig vandoor de„tarwefaalmdooderf* totafsterving gebracliteplanten,evenalsopdeaanOphiobolose lijdende tarweplanten, die ik %elf verzamelde,faoofd%akelijk Ophiobolus Graminisvoorkomt, terwijl daarnaast dikwijls Dictyosporium opacumwordt aangetroffen* Daar hct mij
nietgeluktisde oonidiSn van dtzt laatste ^wam tot kieming te
brengen,faebik niet het bewijs kunnen leveren, dat zij tot de
sapropfayten behoort* Voor het niet-parasitaire karakter van
Dictyosporium opacum pleit het feit, dat %ijsteedswerd gevonden op planten, die tevens Ophiobolus Graminisvertoonden,
terwijl deze laatste %wamgeheel alleen het symtomencomplex
van de ziekte, waaraan dtzt planten leden te voorschijn kan
roepen*
§4*Het in reinculttiurbrcngen van Ophiobolus
faerpotricfaus (Fr*)Sacc*
Het makenvan een reincultuur van Ophiobolus herpotrichus
stuit opgroote moeilijkheden,zooalsreedsdoor KROGER (1908)
werd ondervonden. Immers dtzt onderzoeker schrijft, dat de
sporen bij de kieming lange, dunne en vertakte hyphen vormen;natweedagenstonddegroeiechterstilengingendekiem*

plantjes te gronde. Somtijds ontstonden er aan het einde van
de nog zttt korte kiembuis kleine sikkelvormige aanhangsels,
waarmee de ontwikkeling van het Memplantje was afgeloopen.
Htxt aanhangsels (sporidiin?) heb ik bij de kieming der sporen van Ophiobolus Mrpotrichm nooit opgemerkt,
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Vermelding verdienen de waarnemingen van FOEX (1914),
die schrijft, dat dc ascosporen reeds in de ascus kunnen kiemcn en dat de hyphen, afkomstig van twee sporen, dikwijls
versmelten.
Toen ik op 28 Febmari 1928op een tarwestoppel, welkeik
nitZevenbergschenHoekhadontvangen,perithecienvanOphiobolusherpotrkhus vond, trachtte ik de sporen tot kieming te
brengen in water in vochtige kamertjes. De meeste sporen
kiemden niet; sommige vormden aan ieder uiteinde een korte
kiembuis, waarmee de ontwikkeling was afgeloopen. Werden
desporendadelijkopagargebracfat,dankiemdeergeenenkele.
Gebrnik van verschillende voedingsoplossingen, doorleiden
van lucht cnz.had geen resultaat; steeds kiemden slechtszeer
enkelesporen,welkedaarna afstierven*Daar hct waarschijnlijk
is,dattijdenshetsteriliseerenvanhetwaterenvandevoedingsoplossingen metalen nit het glas, waarin de vloeistoffen gesteriliseerd worden, oplossen, waardoor de zuurgraad der door
middel van.hitte gesteriliseerde vloeistoffen geheel kan veranderen, maakte ik gebrnik van Chamberland kaarsen. Een oplossing werd gemaakt door 100gram kleigrondteschuddenmet
100 ex. leidingwater, waarna de snspensie gefiltreerd werd
door een Chamberland bougie* Toen ik de 21ste April 1928
op de tarwestoppels uit Zevenbergschen Hoek wederom perithecien van Ophiobolus herpotrkhus vond, bracht ik dnippels
van het grondextract op objectglazen, welke ik in Petrischalen
legde, waarin een weinig water aanwezig was. In de druppels
op de objectglazen, werden asci resp.sporen van Ophiobolus
herpotrkhus gebracht, waarna de Petrischalen fs nachts in de
kamer bleven staan. Na 24nnr warenalleascosporengekiemd,
De sporen vormen aan de beide nitdnden lange kiembuiien,
diezeersnelgroeien;lateraalkomengewoonlijkookkiembttizen
te voorschijn, welke evenwel in de regel niet zoo snel groeien
als de kiembiiizen, welke uit de niteinden der sporen ontstaan
5
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zijn. Op de plaatsen, waar de laterale kiembttizen zullen ontstaan, vormt de ascospoor ronde opzwellingen. Ook in de asd
kiemen de sporen uitstekend. De hyphen van verschillende
sporen afkomstig, versmelten somtijds met elkaar.
De photo's van de gekiemde sporen en van de asci waaruit
de kiembuizen der sporen tevoorschijn komen, werden vervaardigd 48 uur nadat ik de sporen en de asci in het grondextract had gebracht, deze photo's zijn gereproduceerd op
Plaat I, fig*3,4en Plaat II, fig- 2.
DezeergoedekiemingkannietalleenaanhetdooreenChamberland bougie gefiltreerde grondextract worden toegeschreven, want sporen, die ik de 21ste April 1928op agar in Petrischalen bracht, bleken twee dagen later te zijn gekiemd, evenwelgroeiden dekiembuizen niet zoosnel alsdievan de sporen
in de grondsuspensie*Een gedrag, dat eenigszinshiermee analoog is, toonen de brandsporen van Tilletia tritici (BJERK.)
WlHT. x ).

De gekiemde sporen en de asci werden nit de gefiltreerde
kletsuspensie overgebracht 'm cultuurbuizen met aardappelglucose-agar,diebereidwasvolgenshetreceptvanDAVIS(1925),
en in cultuurbuizen met glucose-agar, welke gemaakt werd
door devolgendestoffen bij elkaartevoegen:
Gluoose(„Wasserfreif9vanKahlbanm). . 20,0 gr.
Magnesiumsulfaat
0,5 gr.
MonokaBumphosphaat .
1,0 gr.
Jfatriumnitraat
. . *# 2,0 gr.
Ferrosulfaat
0,01 gr.
Agar
20,0 gr.
Nadat dit mengsel opgekookt en gefiltreerd was, werd een
groote overmaat zeer fijn verdeeld Calciumcarbonaat toege*)Voliart,A* 1906.DieBekimpfting desSteitibrandesdesWdzens
tinddesKernes.Laadwtrtsch*Jahrb.derSchweiz, 1906*
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voegd, waarna de massa op drie op elkaarvolgende dagen gesteriliseerd werd.
Zoowelop aardappel-glucose-agar, alsop glucose-agar groeit
Ophiobolm herpotrichm gocd; Petrischalen met glucose-agar,
welkeop 30April 1928met ccnweinig mycelium inhetmidden
geent waren, waren op 16Mei 1928over het geheele oppervlak
vol gegroeid.
Bij enting op aardappel-glucose-agar vormt Ophiobolus
herpotrichm veel meer luchtmycelium dan bij enting op glucose-agar; op de laatste voedingsbodem vindt men slechts
uiterst weinig luchtmycelium, daar het mycelium »ch vooral
in de agar bevindt. In oudere cultures bemerkt men tegen de
wanden van het glas in de agar eigenaardige, zttt donker gekleurde strengen,welke uit veletot bundelsvereenigde hyphen
bestaan*
Op zuur reageerende voedingsbodems, namelijk kers- en
praimagar, welke gewoonlijk voor schimmelcultures worden
gebruikt, groeit Ophiobolusherpotrichm niet.
Ofschoon ik Ophiobolus herpotrichm reeds ruim 21 jaar in
cultuur heb# njn er nooit perithecien ontstaan. Vele pogingen
heb ik gedaan om doorbehandeling metultraviolettestralen,in
analogic met de ondertoekingen van NADSON en PHILIPPOV*)
tn van STEVEHS *), de cultures tot fructificatie te brengen; al
de^e pogingen hebben echter niet het minste resultaat opgeleverd.
Om grond te infecteeren, werd Ophiobolm herpotrichm gekweektopeen#uit een mengsel van gelijke hoeveelheden haver«n gerstkorrels bestaande voedingsbodem, welke, in navolging
*) Hadson, G* &G* PMMppov. W28. Actionexdtanfe desrayons
ultra-violetssurledeveloppementdeslevuresetdesmm&mmtm.Compt*
read.Soc.debioL98:366-3S8,2fig*
f
) Stevens, F. L# 1928. Effects ofultra-violetradiationcm various
^ n g i Botaa.ga^ 86:210-225, 12fig.
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van DAVIS (1925), bereid werd door haver- engerstkorrels in
gelijke gewichtshoeveelheden met elkaar tevermengen,waarna
het aan de korrels kkvende stof door wasschen met water verwijderd werd. Vervolgens liet ik het mengsel 24 uur met een
overmaat van water staan, waarna korrels en water gedurende
een uur werden gekookt.Nu werden bepaalde, met behulpvan
maatgla^en afgemeten, hoeveelheden der korrels in groote
Erlenmeyers gedaan, terwijl tevens aan iedere Erlenmeyer
zooveelvan de waterige vloeistof werd toegevoegd,dat de korrels vochtig bleven. De Erlenmeyers met inhoud werden op
drie achtereenvolgende dagen gesteriliseerd, waarna rij geint
werden met een reincultuur* De geente korrelmassa is uitermate geschikt om er grond mede te infecteeren, daar de met
mycelium begroeide korrels gemakkelijk en regelmatig met
grond kunnen worden gemengd. De korrels zelf hebben geen
invloed op de groei der planten (uitgezonderd op haver), wat
uit een serieproeven geblekenk*
§5#Hetin rctnculttttir brcngen van Ophiobolus
Sacc*
Het maken van een reincultuur van Ophiobolus Graminis
is vrij moeilijk, ^ooals wel daa.ruit blijkt, dat het aan MANGIN
(1899) nict gelukte*
De asci, die het perithecium door het ostiolum verlaten,
worden met uitgespoten* Zoodra een ascus in water wordt gebracht, begint zijn wand op te lossen, terwijl de ascosporen
na het verdwijnen van de ascuswand dikwijls nog eenige tijd
toteenbundelvereenigd blijven.D « e wijzevanvrijkomender
ascosporenstemtnictovereenmet debeschrijvingvan MANGIN
(1899), die waarnam, dat deascuswandop §vanzijnvoetover
de geheeleomtrek doorscheurt,terwijl hij leegeascizag.Leege
ascihebiknooitopgemerkt,ooknietinhetperithecium*
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De sporen van OphiobolmGraminiskiemden slechts voor
een uiterst gering percentage in de maanden October, November en December*Bij de kieming ontstond aan beideuiteinden
van de ascospoor een korte kiembuis, die dwars op de lengterichting van de spoor stond; Mermee was de ontwikkeling
echter afgeloopen* Eerst in het begin van Febrnari 1928kreeg
ik een iets betere kieming in drappels water op objectglazen,
welke in Petrischalen waren gelegd* Deze meer bevredigende
kieming kan echter niet aan de betere luchttoetreding worden
toegeschreven, daar ik in October 1927 reeds vochtige kamertjeshadvervaardigd,waardoor,doormiddelvaneenluchtpomp
steriele lucht kon worden gezogen;dekieming bleef toen even
slecht als bij gebmik van het gewone afgesloten model van
vochtige kamertjes.
De sporenvormen aan 6in, of aan beideuiteinden, kiembuiZtn, terwijl ook %ijdelingsch een kiembnis kan ontstaan. De
teekening van DELACROIX (1901) geeft een goede indrak van
de kieming der sporen. Daarentegen heb ik de sikkelvormige
sporidi€n, welke waargenomen zijn door MANGIN (1899),
BERTHAULT (1914) en FOEX(1914),nooit opgemerkt bij dekieming,
De gekiemde sporen werden overgebracht op aardappelglucose-agar, waarop de hyphen vrij goed groeien* Ook bij
Ophiobolus Graminis worden bundels van hyphen gevormd,
til het ook niet in die mate als bij Ophiobolm fmrpotrichus.
Dete „rhizomorphen,f njn waargenomen door DAVIS (1925)
en door FOEX en ROSILLA (1930)*
Op sterk zuut reageerende voedingsbodems, als kersagar
en pntimagar, groeit Ophwbolms Graminisniet*
Perithecien zijn in reincultures op verschillende agarvoedingsbodems nooit ontstaan, ofschoon ikvelepogingenhebgedaan om zt te verkrijgen, speciaal door behandeling der cult u r e met ultraviolettestralen* In dit opzicht wijkt de door mij
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gcfeolecrdeOphiobolusGraminisafvandiewclkeFoixcnROSELLA(1930) in Fraokrijk hebben geisolecrd enwelkewei perithecien heeft gevormd. In deVereenigde Staten van Noord-Amerika bestaanverschillenwat betreft hetvormen van perithecien
in reincultuur. Stammen uit Oregon en Arkansasvormen geen
peritheciin in reincultuur, een stam uit New York echter wel,
ofschoonvrijonregelmatig,wateenaanwijzingis,datdevorming
van peritheciin afhangt van omstandigheden, welke wij nict
kennen*
Entte ik met mijn isolatie levende tarweplanten en andere
Gramineae,dan ontstonden er spoedig een groot aantal peritheciin,welkeinvormenandere eigenschappen overeenkomen
met de perithecien, die in de natuur 2jijn tevinden*De asci uit
deze perithecien ^ijn 87,5-103,2/4 lang en 10,5-12,2/4 breed,
wat geheel met de maten der asci uit de natuurovereenstemt*
§ 6»lofectieproeven met OpMobolus herpotrichus (Fi%)
Sacc»en met OphiobolusGraminis Sacc*
De infectieproeven zijn gedaan op drie wijzm:
a* met grond, afkomstig van tarwevelden, welke planten
droegen, die aangetast waren door de Ophiobolus-voetgiekte*
b. met stoppels, afkomstig van Ophiobolus-voetzieke tarweplanten,
c* met reincultures van Ophmbolusherpotrkhus (Fit) SACC.
en van Ophiobolus Graminis SACC
a* Infectieproeven met grond, afkomstig pan tarwepelden,
welke planten droegen, dieaangetastwarendoordeOphiobolusvoetziekte.
• De besmette grond was afkomstig van een tarweveld te
Beesel (L*), dat in zmt emstige mate door de Ophiobolusvoettiekte was aangetast. Met deze leemgrond werden potten
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met ecu diameter van ruim 25cmgevuld, waarna Wilhelminatarwe werd gezaaid, welke typisch Ophiobolus-voetziek werd.
Verder werd kkigrond, afkomstig van Wageningen, in ccn
Zttt dunne laag over een stuk land van het laboratorium uitgespreid, waarna de grond geploegd werd. De in November
1928 ge^aaide Wilhelminatarwe werd in sterke mate aangetast
en het besmette stuk wasreedsop eenafstand kenbaar door de
chlorotische kleur der planter terwijl de planten voortijdig
geelwit werden enongeveer half %oo langwaren alsdegezonde
planten. Het veld lagalseen rechthoek in het gezondeperceel,
er isdusgeengeleidelijke overgang vanziekenge^ond*In November 1929 werd op hetzelfde stuk opnieuw Wilhelminatarwe ge^aaid.Ook miwaser op dit besmetteland geen enkele
gezonde plant te vinden en het rechthoekige stuk was weer
scherp afgescheiden van het gezonde perceel.De ziekte scheen
zich niet uitgebreid te hebben, daar de grootte en devormvan
het zieke perceel, in 1929 en 1930 gelijk waren. Wei kwamen
er in 1930 op ongeveer 20 m afstand van het besmette veldje
zieke plekken voor met een oppervlak van 3-4 m2 in andere
tarwerassen. Of deze plekken besmet zijn geworden door het
oorspronkelijk ziekestuk, df dat zij berusten op een geheel andere infectiebron, waag ik niet te beslissen; misschien is dit
vraagstuk op te lossen door waamemingen te doen in meer
jaren.
b. lnfectieproeven met stoppels,afkomstig van Ophioboluszieke tarweplanUn.
Potten van ongeveer 25 cm diameterwerdengevuldmetgestoomde grond, die na afkoeling vermengd was met enkele
tarwestoppels,afkomstig vanaanOphioboloselijdende planten.
Een pot, die grond vermengd met zulke stoppels uit Rottum
(gemeente Kantens) bevatte, werd op 3 November 1927 bezaaid met Wilhelminatarwe. De opgekomen planten werden
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voortijdigwitenblevenveelteklein,zijwerdennamelijkslcchts
0,5m hoog. De tarweplanten, die in eenplantcnkasje stonden,
wcrdcn evcnwelna hct afsterven niet vuilgroen, alsgevolg van
ccn aantasting door Cladosporium herbarum, zooals in de natuurvoorkomt.Aandebasisder planten bevondzicheenzwart
mycelium tusschen halm en bladscheede, in welk mycelium
op 1 Augustus 1928 peritheci€n van OphiobdusGraminis
werden aangetroffen, welke asci met sporen van 72,0-82,8/i
lengte bevatten*
¥erder werden potten gevuld met gestoomde grond, dievermengd was met stoppels van aan Ophiobolose lijdende tarweplanten uit Zuidhom,Borger Compagnie,DenAndel(gemeenteBaflo), Ritthem en ZevenbergschenHoek,de3de November
1927 bezaaid met Wilhelminatarwe, waaraa de potten in een
verwarmd plantcnkasje werden geplaatst Alle planten zijn
typisch Ophiobolus-voetziek geworden, behalve de planten
in de potten met stoppels uit Den Andel en Ritthem, welke
slechts in %oo geringe graad waren aangetast,dat zij niet korter
waren dan de gezonde controleplanten.
UitdetepottenwerdendeplanteninJanuari 1929verwijderd
door ze uit te trekken* Op 18 Juni 1929 werd de grond in
de potten los gemaakt en werd opnieuw Wilhelminatarwe gezaaid.Reedsop9September 1929blekenalletarweplantenduidelijk nek te ^ijn; zij warenzwartaandebasis,tot3cmboven
het oppervlak van de grond, lichter van kleur, en kleiner dan
detarweplanten,dieinpotten metgestoomdegrond,welkevermengd was met stoppels van gezonde tarweplanten, waren gezaaid. Verschllende planten waren reeds afgestorven en vertoondenaandebasisveleperitheciin van Ophfobolus Graminis*
In het midden van December 1929 waren ale planten afgestorven, ponder dat er aren te voorschijn waren gekomen. Ook
de potten met stoppels uit Den Andel en Ritthem waren even
ernstig aangetast alsdeoverige.
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Na bovenstaande voorloopige proc¥en was het reeds zttt
waarschijnlijk, dat OphiobolusGraminis de oorzaak van de
„tarwehalmdooder" is, wat, zooals in de volgende bladzijden
zal worden uiteengezet, dcx>rinfectieproeven met reincultures
¥an deze zw^mwerd bewezen* Tevens zal het zeer merkwaardigefeit blijken, dat Ophiobolus herpotrkhuskiemplanten in de
regel heviger aantast dan Ophiobolus Graminis.
c. Infectie metreincultures van Ophiobolusherpotrkhus (Fr.)
Sacc.en Ophiobolus GraminisSacc.
«• Ophiobolusherpotrkhus (Fi.) SACC*
In devoorgaandebladzijden ismedegedeeldf dateroptarwestoppels, welke ik had ontvangen uit Zevenbergschen Hoek#
in het voorjaar van 1928 perithecien van Ophiobolus herpotrichustot ontwikkeling waren gekomen, terwijl de sporen in de
asci kiemden* ¥erschillende asci, uit een perithecium, bracht
ik in cultuurbuizen op aardappel-glucose-agar en noemde de
verkregen cultures R13, R22, R24, R25, R41, R46, R48*
De infectie geschiedt door een weinig mycelium uit deze
cultuurbuizen te enten op een mengsel van steriele haver- en
gerstkorrels, waarna dezekorrels volgroeien met het mycelium
endaarnainpotten kunnenwordengebracht.Degebruikte potten hebben een diameter van ongeveer 25 cmenwordentotop
5 cmvandebovenrandgevuld metgesteriliseerde grond,welke
uiteenmengselvanklei,zand enstalmestbestaat*Ophetgrondoppervlak worden dehaver- en gerstkorrels met het crop aanwezige mycelium van Ophiobolusherpotrkhus uitgespreid en
bedekt met een laagje steriele grond ter dikte van 1cm* ¥ervolgens wordt tarwe resp*gerst, op dit laagje grond in regelmatige rijen gezaaid en bedekt met steriele grond tot aan de
randvan depot. Deuit tezaaientarwe- engerstkorrels worden
gesteriliseerd met behulp van een oplossing van zilvemitraat
in water ter sterkte van 2%, terwijl de lucht door middel van
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een luchtpomp wordt verwijderd, ^oodat de korreis zinken,
Dekorreisworden,naverwijderingvandezilvernitraatoplossing
afgespoeldmetccnsterielezeerverdundeoplossingvanNatritimchloride tot de afloopende vloeistof helder is en geen zilverchloride meer bevat, De op dtzt wijze behandelde korreis
kiemen goed en %ijnsteriel, wat in overeenstemming is met de
onderzoekingen van SCHROEDEI 1 ). Spoedig worden de korreis
in het licht bminachtig gekleurd, wat echter van geen invloed
isop dekieming*
De potten met gelnfecteerde grond worden ineen plantenkas
geplaatst, terwijl tevens een serie proeven werd gedaan, waarbij de potten in de open lucht waren ingegraven, wat geen invloed blijkt te hebben op het verloop der ziekte*
U l T VELE IHFECTIEP10EVEN KWAM HET OPMEIEELIJ^ FEIT
AAH HET LICHT, BATDE CULTURESR 2 4 , R 2 5 EN R 4 8 VOOl TARWB
EN GEEST ZEER STERK PATHOGEEN ZIJN, TERWIJL DE CULTURES
R13, R22 EN R41 DAARENTEGEN VOOR BEIDE GEWASSEN NIET
PATHOGEEN ZIJN.

Op de 19de April 1929 werd een pot geinfecteerd met een
cultuur van R48 op haver- en gerstkorrels, waarna 45 korreis
van Wilhelminatarwe werden gezaaid. Onder invloed van de
infectiekwamenslechts23derkorreisop,terwijlindecontrolepot,waarin zich het steriele mengselvan haver- en gerstkorrels
bevond, 92 % der korreis planten hadden geleverd* In de pot
met gelnfecteerde grond stierven vandeopgekomen 23plantjes
er 4 af, terwijl zij eigenaardige symptomen vertoonden in het
stadium,datzijslechtseenoftweebladerenhadden(decoieoptyl
nietmedegerekend).Desymptomenbestaanineensterkevertragingvandegroei,terwijlhetchlorophylverdwijnt, en welvanaf
de voet der bladeren, zoodat de plantjes wit worden en daama
x

) SCHIOIDEI, H. 1910.Die Widerstands&higkeit des Weizen-und
Gerstenkoraes gegen Gifte uad ihre Bedeutung fur die Sterilisation.
CentralbLf. Batcteriol.Abt II,28: 492.
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verschrompelen. De overigeplanten zijn in geriogematezwart
aan devoet, maarhebben zich verder normaalontwikkeld.
Ecn aadere pot, die op 24 April 1929 met een reincultuur
van R48geinfecteerd wasenwaarin42korrelsvan Wilhelminatarwe waren nitgezaaid, leverde slechts 21 planten, waarvan er
11afstierven, toen zij een hoogte van 5 cmhadden bereikt en
een of twee bladeren hadden*De symptomen waren ook hier
het wit worden der bladeren vanaf devoet der bladschijf. Van
de overige 10planten waren er op 29 Mei 1929 acht ziek, namelijk chlorotisch en slechts 8 cm hoog, terwijl twee planten
op dit tijdstip een hoogte hadden van ongeveer 20 cm, groen
waren, en normaal indeaarzijngekomen. In dezepot hebben
dttsslechtstweeplantenvande42uitgezaaidekorrelshuneindstadium bereikt. Van een zwarte verkleuring aan de voet der
planten was niets te zien. Vcx>r een afbeelding van dtzt pot
wordt verwezen naar Plaat V,fig. 2.
CulttturR25brengtdezelfdesymptomen teweeg,zooalsblijkt
nitdevolgendeproef. In eenmetR25gelnfecteerde potwerden
35korrelsvanWilhelminatarwegezaaid,welkeslechts13planten
leverden, waarvan er vier zijn afgestorven, toen zij 5 cm hoog
waren. Deze pot is afgebeeld op Plaat IV, fig. 2. De overige
negen planten zijn later in de aar gekomen en iets korter gebleven dan de controleplanten.
Ook op gerst oefenen de cultures R25 en R48 een zeer energieke werking nit. In een pot, welke de 29ste April 1929geinfecteerd wasmetR25enwaarin42korrelsvanBoctimerwintergerst waren nitgezaaid, kwamen slechts 21 planten op, die in
groei zeer achterbleven bij de controleplanten. Een maand
na de zaai waren er van deze 21 plantjes reeds 17 afgestorven
in het stadium, dat zij slechts ^en blad hadden en twee tot drie
cm hoog waren. Deze 17 plantjes waren wit geworden, welke
wittc verkleuring een aanvang nam aan de basis van de bladschijf en zich langzamerhand naar de top nitbreidde, hetgeen
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de indruk wekte,dat er ecu chlorophyl-vernietigendestof door
hct blad diffundeerde, De overige vkr planten haddcn twee
of drie bladeren, die wit werden; de verkleuring strekte zich
bij deze grootere bladeren echter niet over het geheele oppervlak van het blad uit, want er bleven enkele lichtgroene, loodrecht op de lengteas van het blad staande banden over,diegeleidelijk in de witte banden overgingen*Na 14dagenwarenook
deze planten verschrompeld, zoodat er van de 42 uitgezaaide
gerstkorrels geen enkele een rijpe plant heeft voortgebracht*
Het verschil tusschen de gezonde planten, gezaaid in met steriele haver- en gerstkorrels vermengde grond, en de gei'nfec
teerde planten wordt weergegeven op Plaat VL
In een pot, die geinfecteerd was met R48 was het verloop
der ziektealsvolgt De 6de Mei 1929waren 51korrelsvanBocumer wintergerst gezaaid, waarvan er 31opkwamen.Bij een
onderzoek op 29 Mei 1929 bleken acht plantjes met tin blad
ter hoogtevan 3cm reeds tezijn afgestorven,terwijl6plantjes,
welkeongeveer6cmlangwarenentweebladerenhadden,langzamerhand witwerden en 14dagen later warenafgestorven* De
overige 17 planten waren in sterke mate in hun groei gestuit,
doch hebben zich later vrij normaal ontwikkeld en korrels geleverd*¥an eenzwarteverkleuring aandevoet der planten was
niets te zien. Deze pot is afgebeeld op Plaat VII, fig. 2.
De cultuur R24gedraagt zichtenopzichtevantarweengerst
opvolkomen dezelfde wijze alsdecultures R25enR48*.
De cultures R13, R22 en R41daarentegen brengen bij tarwe
en gerst geensymptomenteweeg.
Een twijfelachtige plaats neemt de cultuur R46in;nj brengt
namelijk gerst tot afsterving onder de symptomen van groeivertraging en veraietiging van het chlorophyl, terwijl zij tarwe
niet aantast. Echter zijn de infectieproeven met deze cultuur
met een vrij kleinaantal planten gedaan,namelijk 50gerst- en
50tarweplamen*
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Het infectievermogen der verschillende cultures is voorgesteld in onderstaande tabel, waarin + beteekent verdwijning
van het chlorophyll terwijl —voorstelt geen ziekte, Tusschen
() is aangegeven het totaal aantal uitgezaaide korrels.

R13
R22
R41

(100)—
(100)—
(100)—

(100)—
(100)—
(100)—

R24
R25
R48

(100) +
(500) +
(200) +

(100) +
(200) +
(200) +

R46

(50)—

(50) +

HET BLIJKT BUS, DAT ER BIJ DE BOOR HIJ OHDERZOCHTE

Ophiobolus herpotrichus TENMINSTE TWEE PHYSIOLOGISCHE RASSEM BESTAAN, DIE TE DIFFERENTIHEREN ZIJN DOOR HUN GEDRAG
TEN OPZICHTE ¥AN WlLHELMINATARWE (EN BOCUMER GERST)
NA TE GAAff•

Een eenigszins hiermee overeenkomend geval werd door
l
BROADFOOT ) gevonden bij Fusarium lint BOLLEY, waarvan
negen biotypen blijken te bestaan, terwijl een dezer biotypen
van alleandere afwijkt, doordat zij bij vlashet chlorophyl doet
verdwijnen:„Whentheplants [vlas]inoculatedwithform 1 are
4-6 inches high, the green color gradually disappears from the
tissues above the cotyledons until this portion of the plants is
eventually colorless"* Echter nict alleen bij vlas, ook bij gerst
(Manchuria barley),haver (Victoria oats) en rogge (Rosen rye)
verdwijnt bij infectie met biotype 1 vanFusariumtinihetchlorophyl volgens BROADFOOT*
MijnbeidebiotypenvanOphiobolusherpotrichuskunmngcm
l

) BROADFOOT,W. C. 1926.Studies on the parasitismof FusariumMni
BoMey.Phytopathology, 16: 951-978, 2 fig.
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zmktt teweegbrengenbijMansholt'sIIBhaverenbijkroonrogge
Het vinden van physiologische vormen bij Ophiobolus herpotrichus,van welke biotypen er tin een ernstige ziekte van
tarwe en gerst kan veroorzaken, maakt de negatieve infectleproeven van KRUGER (1908) verklaarbaar.
Uit mijn proevenblijktdat££ndezerbiotypenweleen%iekte
van tarwe en gerst kanteweegbrengen;dezeziektehoortechter
niet tot de groote groep der voetziekten:de planten immers
worden aan de basis niet, of slechts in uiterstgeringe mate,
zwartgekleurd.De door bedoeld biotype veroor^aakteziekteis
een %eer ernstigeaantastingvankiemplanten*De plantjes, welkeaandtzt aantasting ontsnappen,ontwikkelenzichverdernormaalof bijna normaaLAls oor2»ak van de ,,tarwehalmdooder"
komt Ophiobolus herpotrichusniet in aanmerking, de typische
symptomenvan de^eziekte zijn te verkrijgen doorinfectievan
de planten met een reincultuur van Ophiobolus Graminis,
^ooals in de volgende bladzijden zal worden beschreven*
Daar de verschillende biotypen van Ophiobolus herpotrichus
uit een perithecium afkomstig %ijn, zijn de gevonden cijfers,
namelijk 3 isolaties met pathogene eigenschappen (R46buiten
beschouwinggelaten) en3niet-pathogeneisolatieszeersuggestief om een Mendel-splitsing van bedoelde eigenschappen te
veronderstellen. De%econclttsie zou men evenwel eerst mogen
trekken nahetmakenvaneenzeergrootaantalisolaties,waartoe
ik nog geen gelegenheid had*Dat bastaarden bij Ascomyceten
niet tot hetrijkderonmogelijkheden behooren,isbewezendoor
l
DODGE ), die de hybried Neurosporasitophila x tetrasperma
in cultuur deed ontstaan. Daar bij Ophiobolus herpotrichus de
uit de ascosporen te voorschijn gekomen hyphen de neiging
hebben om anastomosen met elkaar te vormen, is deze zwam
vooreenstudievandeerfelijkheid vanpathogeneeigenschappen
x

) DODGI, B»0.1928*Production offertilehybridsin theAscotnfa t e
Neurospora, Jouro* agric* research* 36 : 1—14,4 pL
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bij fungi waarschijnlijk zeergeschikt, temeerdaardepathogene
eigenschappen ten op^ichte van tarwe en gerst binnen eenige
weken zijn vast testellen*
/?. Ophiobolus Graminis SACC.
Ophiobolus Graminiswerd, evenals Ophiobolus herpotrichus,
op een mengsel van steriele haver- en gerstkorrels in Erlenmeyersgekweekt.Een photo van een de^er cultures, welkeeen
maand oud is, wordt gegeven op Plaat X, fig. L De infectie
van potten geschiedde op dezelfde wij^e als bijOphiobolus
herpotrichus ismedegedeeld.De gebruikte vruchten werden op
dezelfdemanierontsmet endepottenonderdezelfdeomstandigheden gehouden alsbij deproevenmetOphiobolusherpotrichus*
Het verloop der infectie isechter geheel anders.Op 24April
1929werd eenpot gelnfecteerd meteenreincultuur vanOphiobolus Graminis, waarna50korrelsvanWilhelminatarwewerden
ge^aaid*Van de opgekomen 40 planten stierven er vijf af toen
2dj eenfaoogtehadden van ongeveer 6 cm; dit afsterven ging
echter niet gepaard met een wit worden, de bladeren werden
integendeel geelrood, De overige planten vertoonden een geelrood geworden eerste loofblad en een sterke groeivertraging;
&jwaren op 29 Mei 1929slechts ongeveer half zoolang als de
controleplanten, wat indephoto'sopPlaatIV,fig, 1 enPlaatV,
fig. 1 duidelijk tot uitdrukking komt. Alle planten vertoonden
reedsinditstadiumeenbruinzwarteverkleuringaandebasis.De
verschillende symptomen worden door McKiwifEY (1925) op
^ijn gekleurde Plate II uitstekend afgebeeld, wat een verder
bewijs is, dat de bedoelde ziekte cosmopolitisch is, De symptomen komen volkomen overeen met die, welke men kan verkrijgen door Wilhelminatarwe tezaaienm grond,dievermengd
is met stoppels van Ophiobolus-voetzieke planten* Op 20 Juni
1929hadzichopde,in met reincultuur gelnfecteerde grondgezaaide tarweplanten de twarte verHeuring verder uitgebreid
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door debladschccdentotindehalmzelf.In dezezwartemyceliummassa bevonden zich vde pcrithccicn vanOphiobolus
Graminis.Een der planten is afgebceld op Plaat X, fig. 2. Op
deze photo is duidelijk tc zien, dat niet alleen de basis van de
Stengel,maarook de wortels zwart zijn gekleurd.Merkwaardig
k, dat indenatuitf deperitheciSneerstongeveer acht maanden
na dezaaiontstaan, terwijl hier dezeorganen reedstweemaanden na de infectie waren opgetreden. Een der peritheci€n
is fijn gedrukt in water; de asci en ascosporen emit zijn afgebeeld op Plaat II, fig. 1en 3. Op 19 September 1929 waren
alleplanten nit de pot geelwit geworden en afgestorven, terwijl
de halmen met veleperitheciin van Ophiobolus Graminis bezet
waren (Plaat III, fig*3). Een dezer planten is afgebeeld op
Plaat IX, fig.4. AJle planten hebben slechts ongeveer de helft
van de lengte der planten in de controlepotten bereikt, terwijl
zi) verschrompelde korrels hebben geleverd.
Resumeerende kan ik nit infectieproeven met 400 planten
van Wilhelminatarwe het volgende ziektebeeld constrneeren.
Slechts enkeleplanten sterven af alskiemplantonder roodwordingvan het blacL¥an deoverige plantenwordtheteersteblad
in de regel geelrood en verdroogt daama. De planten vertoonen eenbminzwarteverkleuringaandevoet,welkeverMeitring
zich door de bladscheeden tot op de halm voortzet; in deze
zwarte vlekken bevinden zkk de peritheciin van Ophiobolus
Graminis.De wortels zijn zwart en breken gemakkelijkaf;het
wortelstelsel is minder ititgebreid dan bij de gezonde planten.
De planten worden eerder geelwit en slechts half zoo lang als
de normale planten. De korrels zijn slecht ontwikkeld en verschrompeld.
Dit ziektebeeld komt overeen met dat, hetwelk bij de landbonwers bekend is onder de namen „torwehalmdooder,f,
^Weizenhalmtoter",„piltin-ichandage>f enz.en dat in Nederland en Duitschland wordt toegeschreven aan Ophiobolus hmr80

potrichus. Deze meening is onjitist; bewezen is, dat de ziektc
veroorzaakt wordt door Ophiobolus Graminis.
Ook bij infectie van betonnen bakken met ecu oppervlak van
| m2 waarin tarwe gezaaid wcrd op 22 November 1929,waarna de bakken in deopen lucht zijn blijven staan, isde ziektein
zeer hevigegraad en met dezelfde symptomen alsin de potten,
welke in plantenkasjes waren geplaatst, opgetreden. Men nt
Plaat IX, fig. L
Bocumer wintergerst, die door een der biotypen vanOphiobolusherpotrichus zeer sterk wordt aangetast, blijkt bij infectie
met Ophiobolus Graminisslechts zcer geringe ziekteverschijnselentevertoonen*Eenpot,dieop2Mei 1929geinfecteerd was
en waarin 45 korrels van Bocumer wintergerst waren gezaaid,
vertoonde een uitstekende opkomst der planten, Bij eenonderzoek op 29 Mei 1929 bleek, dat er geen enkele kiemplant was
gedood, wel waren de bladscheeden aan de basis van de plant
duidelijk bruinzwart gekleurd. De planten hebben zich echter
verder vrij normaal ontwikkeld en hebben dezelfde lengte bereikt als de controleplanten. Perithecien van Ophiobolus Graminishebikslechtsopenkeleplantenkunnenvinden. Ofschoon
ik niet wil ontkennen dat er in Europa een door Ophiobolus
Graminisveroorzaakte voetzickte van gerst voorkomt, heb ik
deze in Nederland slechts eenmaal gezien; bij een typische
voetzickte van gerst in de omgeving van Wageningen vond ik
daarentegen Leptospkmria herpotricfmides op de aangetaste
planten.
Mansholt's 11 Bhaver, die ik in potten met door Ophiobolus
Graminis gelnfecteerde grond zaaide, vertoonde geen spoor
der zickte, de zwarte verkleuring aan de halmbasis ontbrak
geheeL Ikbendanookvanmeening, dat haverimmuunisvoor
Ophiobolus Graminishier te lande.
BiotypenvanOphiobolusGraminishebiknietkunnenvinden.
Hct is echter niet onmogelijk, en zclfs waarscMjnlijk, dat zij
6
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voorkomen, maar ccrst aan hct licbt treden als men infectieprocven doct met culturesvan de zwam uit verschillende streken der aarde. In de literatuur vind ik enkele aanwijzingen,
waarait ik ^eer voorloopig meen te kunnen concludeeren, dat
inGroot-BrittanniS eenanderephysiologischevormvan OphkbolusGraminisvoorkomtdanophetvasteiandvanWest-Europa.
Immers PITHYBRIDGE (1926) schrijft in een jaarverslag over
het voorkomen van „Whiteheads" bij haver het volgende:
,4922* Reported as common on peaty soil in certain parts
of Merionethshire.
1923. Reported from the same district in Merioneth aslast
year. Perithecia found on the roots and lower leaf-sheaths of
thevariety Record at thePlant Breeding Station,Aberystwyth,
in September.
1924.Stilloccurringon damp, peaty soil in Merioneth,also
found in N. Cardiga, causing considerable damage in some
cases. Perithecia found in September on lower leaf sheaths of
Record, Ceirch du Bach and Lunde at Plant Breeding Station
Aberystwyth/'
Ook JONES (1926) en Anonymus (1913) deelen mede, dat
Ophkbolus Graminis m Groot-Brittannii op haver voorkomt.
In aanmerking genomen het feit, dat het mij niet is gelukt om
haver te infecteeren, terwijl ook een isolatievan de 2rwamin de
Vereenigde Staten van Moord-Amerika geen peritheciin op
havervormt,bestaatdemogelijkheid, daterin Groot-BrittanniS
een ander biotype van Ophkbolus Graminisvoorkomt dan op
het vasteiand van Europa. Ook de Ophkbolus Graminis in
Japanismisschieneenander biotypealsdiein Moord-Amerika.
Immers in Japan wordt een ntktt van rijst verooroakt door
deze ^wam (Hon 1901, HAIA 1916), terwijl de isolatie van
KIRBY (1925)geen perithectinvormtopOryzasatiua.Daarhet
klimaat wellicht een zekere invloed heeft op het tot stand komen van de parasitaire verhouding tusschen zwam en plant,
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is het bewijs van het bestaan van physiologische rassen van
OphiobdusGraminis allecn te verkrijgen door ondervolkomen
gelijke omstandigheden van tcmpcratuur, licht enz.planten
met reinculttiresvan verschillendeherkomst te infccteeren* De
grcx>tebcteekcnis,die de temperatuur kkn uitoefenen op de tot
standkomingvaneenbepaald^iektebeeld,wordtduidelijkinhet
licht gestelddoordeonderzoekingenvan GASSNERen STRMB *),
die aantoonden, dat tarwerassen bij hoogere temperatnren
resistent en bij lage temperatnren vatbaar kunnen zijn voor
Puccinia glumarum.
Behalve tarwe geltikt het ook om verschiMende andere GramineaemetOphiobolusGraministeinfecteeren*Hetgrootepractische belang van dezt kwestie zal ik bij het vraagstnk van de
instandhouding der ziekte behandelen*
Reeds in 1883 deelt SACCARBO mede in sijn diagnose van
Ophiobolus Graminis: ,.Hab.in basi ctilmi putrescente Cynodontis v.Agropyri.*." In later jarenzijn ervelegrassen gevonden, waarop de zwam voorkomt, terwijl KIRBY (1922, 1925)
vele infectieproeven heeft gedaan. Daar het tabellarisch over^icht, dat KIRBY (1925) geeft, tegenwoordig metvelenietiwe
gegevens kan worden aangevuld, terwijl zijn tabel bovendien
nict voEedig iswat de Europeescheliteratuur betreft, hebik de
gegevens, welke in de literatuur zijn te vinden, opnieuw gerangschikt en aangevuld met eigen waarnemingen*
Eenderinfectieproeven zalikkort bcspreken.Op2Mei 1929
werd in een pot de bovenstelaaggrond ter diktevan 3cmvermengd met een reincultuurvan Ophiobolus Graminisop haveren gerstkorrels. Op de vermengde laag grond werd Bromus
arvemsis LINN*gezaaid, waama het ^aad met een ^eer geringe
hoeveelheid sterielegrondwerdbedekt.Op29Mei1929hadden
*) GASSNII, G. &W.STRAIB*1929.ExperimentelleUttteKuchtmgen
iber dasVerfaalten der WeizensortengegenPuccmiaglumarum* Phytopathot.Zeitschr.1:215-275,3fig.
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deplantenvcieafgestorven bladpnnten,overigenswasdcstand
goed;ecnigewekenlaterwareirdchalmcnaanbunbasisduidelijk zwart geworden en op 6 September 1929 kon ik op deze
halmen vele met asci gevulde perithecien vinden. (Plaat III,
fig*4)*Doordtzt proef isbzwtmn, dateenvantarwegefcoleerde
cultuurvan Ophiotmlm Graminis totfmctificatie kan komenop
een gras, een feit dat voor een geringe specialisatie der zwam
spreekt en zccr belangrijk is voor de verspreiding der ziekte.
Ook Avtna elatiorLINN., Bromus mollisLINN*, Bromus secalinus LINN., Dactylis glomerata LINN., Hordeum murinum
LINN., Poa nemoralis LINN, kon ik infecteeren.
Ophiobolus Graminis kan op devolgende Gramineae l)voorkomen:
Agropyrtim caninum P. BIAUV. (KIRBY 1922);
cristatum Gaertn. (KIRBY 1922);
dasjstachyumSCRIBN. (FRASER,SIMHONDS& RUSSELL 1926);
desertorum RIGHT* (KIRBY 1925);
intermedium BEAWY.(KIRBY 1922);
obtusiusctiltim LANGS (KIRBY 1925);
repens P. BIAOV. (SACCARBO 1875, WATERS 1920,
KIRBY 1922, GUYOT 1924) *);

Richardsoni SCHRAD. (KIRBY 1925);
scabrum BIAUV. (BRITTLEBANK 1919);
Smithii RYDB. (KIRBY 1922);
spicatnm RYBB. (KIRBY 1925);
tenerum VASEY (KIRBY 1922).
Agrostis alba LINN. (KIRBY 1925);
perennans TUCKERMAN. (KIRBY 1925);
l

) De namen zijn zooveel mogelijk m overeenstemminggebracht met
detotnitverscfaenenVol.I—III(AA-Justicia)vandeIndexLondinensls.
Oxford,
1929-1930.
f
) InFfedsflandindenatuuropaangetasteexemplarcnvande^eGramineae door mijgevonden.
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Agrostis retrofacta WILLD. (KIRBY 1925);
verticillata VILL. (KIRBY 1925);
AJopecurus geniculatus LINN. (KIRBY 1925);
Ammophila arenaria LINK. (SACCARDO &ROUMEGU&RE 1881,
BOMHER &ROUSSEAU 1887, DESTRIE 1893);
Anthoxanthum odoratum LINN. (KIRBY 1925);
Aveoaelatior LIMN. X);
Hookeri SCRIBN. (FRASER, SIMHOMDS &RUSSELL 1926);
sativa LINN. (Anonymus 1913, BRITTLEBANK 1919,
JONES 1926, PETHYBRIDGE 1926);
Beckmannia cmciformis HOST. (KIRBY 1925);
Bromus arvensis LINN. (KIRBY 1922)*) 2 );
briziformis FISCH. & M E Y . (KIRBY 1925);
carinatus HOOK. &ARN. (KIRBY 1925);
ciliatus LINN. (KIRBY 1922);
ercctus HUBS. (KIRBY 1922);
exaltatus BERNH. (KIRBY 1925);
imtmis LEYSS. (FRASER, SIMIIONDS &RUSSELL 1926);
japonicus THUNB. (KIRBY 1922);
lanuginosa POIR. (KIRBY 1925);
madritensis LINN. (KIRBY 1922);
marginatus NEES. (KIRBY 1925);
mollis LINN. (KIRBY 1925,BRITTLEBANK 1919) l ) 2 );
pendulinus SESSE. (KIRBY 1925);
Ported NASH. (FRASER, SIHMONDS &RUSSELL 1926);
Pumpellianus SCRIBN. (KIRBY 1925);
raccmosus LINN. (KIRBY 1922);
rigidus ROTH. (KIRBY 1925);
secalinus LINN. (KIRBY 1922, ROSEN & ELLIOTT
1923) *);
l

) Doormijgetofecteerd.
*) In Nederiand in de natuur op aaagetaste exemplaren vaa dctc
GramMeae door mij gevonden.
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Bromus stcrilis LINN* (MCALPINE 1904, Anonymtis 1912,
BRITTLEBANK 1919, WATERS 1920, KlRBY 1922,
PUTTERILL 1924);
subvdutiftiis SHEAR. (KIRBY 1925);
teetotum LINN. (KIRBY 1922);
Chaetochloa geniculata MILLSp. &CHASE. (ROSEN &ELLIOTT
1923);
Cynodon Dactylon PERS. (SACCARBO 1875, SACCARDO &RouUEGuiRE 1881);
Dactylis glomerate LINN. *);
Elymus arcnarius LINN. (KIRBY 1925);
australis SCRIBN. &BALL. (KIRBY 1922);
canadensis LINN. (KIRBY 1922);
condensatus J. &C. PRESL. (KIRBY 1925);
curvatus PIPER. (KIRBY 1925);
eitropaeus LINN. (KIRBY 1925);
giganteus VAHL. (KIRBY 1925);
hirsutiglumis SCRIBN. (KIRBY 1925);
innoYatusBEAL.(FRASBR,SIMHONDS &RUSSELL 1926);
sibiricits LINN. (KIRBY 1925);
Yirginiciis L I N N . (KIRBY 1922);
Festuca bromoides SH» (CARNE &CAMPBELL 1924);
elatiorLiNN*(KIRBY 1922,ROSEN &ELLIOTT 1923) *);
Myuros EHRH. (CARNE &CAMPBELL 1924);
octoflora WALT. (ROSEN &ELLIOTT 1923);
Gastridiitmlendigerum GAUD. (KIRBY 1925);
Holcus lanatus L I N N . (KIRBY 1925);
Hordeitm distichum LINN. (KIRBY 1925);
jubatum LINN. (KIRBY 1922);
*)
Doormijgdsfecieerd.
f
) In Bfederfand in de natuur op aaiigetaste exemplaren Yan de«
Gramineacdoormijgwonden.
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Hordeum murifmm LINN. (Anonymus 1912, BRITTLEBANK
1919, WATERS 1920, KIRBY 1922, CARNE & CAMPBELL 1924, PUTTERILL 1924, SAMUEL 1924)*)

2

);

nodosum LINN. (KIRBY 1925);
pusillum NUTT. (ROSEN &ELLIOTT 1923);
sccaliintm SCHREB. (KIRBY 1925);
spontaneum C. KOCH. (KIRBY 1925);
vutgareLINN. (HORI 1901, BRITTLEBANK 1919,KIRBY
1925) i) } ;
Hystrix patula MOENCH. (KIRBY 1922);
Koelcria cristata PERS. (KIRBY 1925);
Lolium temulentum LINN. (KIRBY 1922, BENSA^BE 1929);
Ory^a sativa LINN. (HORI 1901,HARA 1916);
Oryzopsis miliacca BENTH. &HOOK. (KIRBY 1925);
Panicumvirgatum LINN. (KIRBY 1925);
Phalarisamndinacca LINN. (KIRBY 1922) 8 );
brachystachys LINK. (BENSA^DE 1929);
bitlbosa LINN. (KIRBY 1925);
Phleum pratense LINN. (KIRBY 1925);
Poaalpina LINN. (KIRBY 1925);
chaixii VILL. (KIRBY 1925);
compressa LINN. (KIRBY 1925);
nemoralis LINN. *);
palustris LINN. (KIRBY 1925);
pratensis LINN. (KIRBY 1925);
Polypogon monspeliensis DESF. (KJRBY 1925);
Sccale Cercalc LINN. (GAILLOT 1897, PEGLION 1898, WATERS
1920, KIRBY 1925, SANFORD 1927) 2 );
Stipa capillata LINN. (KIRBY 1925);
l
)
f

Doormijgetafecteerd.
) In Mederland in dc natuur op aangetaste cxcmplarcn van dit gfas
door
mijgevondcn.
f
) Hetgeluktemijnietditgfas teinfectccrcn.
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Stipa kpida HITCH. ( K I I B Y 1925);
pennata LINN. (KIRBY 1925);
spartea TRIN. ( K I I B Y 1925);
viridula TRIN. ( K I I B Y 1925);
Triticum aegilopoides BAL. (KIRBY 1925);
compactum HOST. (KIRBY 1925) *);
dicoccoidcs K 6 R N . ( K I I B Y 1922);
dicoccum SCHREB. (KIRBY 1922)*);
dumm DESF. (KIRBY 1922, BENSA^DE 1929)*);
monococcum LINN. (KIRBY 1922);
polonicum LINN. (KIRBY 1922);
Spelta LINN. (KIRBY 1922);
turgidum LINN. (KIRBY 1922);
vulgarc VILL. (SACCARDO & ROUHEGUIRE 1881,
BRITTLEBANK 1919, PRIDHAM 1919, KIRBY 1925,

BENSAfeE 1929) *) 2 ).
Opfuobolus herpotrichus is op de volgende Gramineae gevonden:
Ammophila arcnaria LINK. (SYDOW 1898);
Avena sativa LINN. (PRUNET 1913);
Carcx riparia CURT. (BOMMER &ROUSSEAU 1891);
Dactylis glomerata LINN. (SYBOW 1898);
Hordeum distichum LINN. (MALKOFF 1905);
SecaleCcrealeLINN. (FRANK &SOURAUER 1895, FRANK 1897);
Triticum Spelta LINN. (FRANK 1900);
vulgare VILL. (L. & C. TULASNE 1863, OUDEHANS
1902).
Zclf hcb ik dc peritheciSn van Ophiobolus herpotrichm
slechts op Triticum vulgaregevonden*
x

) Door mij gelnfectecrd.
*) In Hederland in dc natuur op aaagetaste exempkrcn van dit gras
doormijgevondcn.
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HOOFDSTUK IV
FACTOREN, DIE VAN INVLOBD ZIJN OP DE
ONTWIKKELING VAN DBOPHIOBOLUS-VOETZIBKTB
„Ophiobolus graminis behaves in a very perplexing way at
times in regard to both fruiting and infection; and, asidefrom
apparent differences in strains of the fungus, it seems probable
that environmental factors may be playing an important rdle
in bringing about some of these irregularities/' (MCKWHEY
1925).
§ L De Invloed van het klimaat
Reeds in 1897 tracht GMLLOT de vraag te beantwoorden
waarom de Ophiobolus-voetziekte in bepaalde jaren meer
schade aanricht dan in andere jaren*Hij meent, dat een zachte
en vochtige winter de ziekte in de hand werkt, speciaal als de
tarwe zich door een overmaat van meststoffen endoordehooge
temperatuur in de winter, sterk heeft ontwikkeld. Ook GUYOT
(1924) isvan meening,dat ^achteen regenrijke winters een rol
spelen bij het sterkeoptredenvandeziekteindeeropvolgende
corner, terwijl het^elfde ge^egd wordt in het ^Rapport phytopathologique pour les ann^es 1923-1924" (MARCHAL en FOEX
1924).
Ook in Belgie heerscht de^elfde meening (MAICHAL 1925).
in een rapport uit Oregon (Anonymus 1922 b) vind ik
,»... climatic conditions have a tremendous influence on the
severity of the disease". Welke klimatologische factoren men
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hierbijophetoogheeft, wordt echternietmedegedeeld.
KIRBY (1925) vermoedt, dat een hooge tempcratuur en een
grootehoc¥celhcidregcnindevroegeknte,gevolgddoordroog,
warm weer vanaf het tijdstip van uitstoeling tot deoogst, de
ziektein de hand werken.
Al de bovenstaande meeningen berusten slechts op veldwaarnemingen,terwijl het door het in elkaar grijpen van de invloeden van bemesting, varieteit, physische en chemische bodemeigenschappen, en andere niet te controleeren factoren,
ondoenlijk is om een exacte interpretatie te geven van de invloed van het klimaat.
Laboratoriumproeven, waarbij met reincnltures gelnfecteerde planten blootgesteld louden behooren te worden aan
bepaalde luchttemperaturen en vochtgehalteszijnnietverricht.
Belangrijke proeven met wisselende bodemtemperaturen zijn
nitgevoerd door MCKINNEY en DAVIS (1925); deze zullen bij
deinvloed vandegrond ter sprakekomen.
§2.DeInvloedvan de bodem
Somtijds wordt een verband gelegd titsschen een te hoog
vochtgehalte van de bodem en het optreden der Ophiobolusvoetziekte* Deze meening, die slechts op toevallige waarnemingen berust, wordt verdedigd door DOHBROVSKI (1909),
DUCOHET (1913), ROSIN en ELLIOTT (1923) SIVEGRAND (1924),
MEISNER (1927), MttLLEi en HULSENBERG (1927) en TEBIH
(1927).
Andere waaraemers hebben geen verband tusschen bodem
en zkktt kunnen ontdekken. Zoo zegt FRANK (1900a)f dat de
invloed van debodemhemnietdnidelijk is.Volgens VAN HALL
(1903) schijnt het watergehalte van de grond geen duidelijke
invloed tehebben. LACOUDRE(1928)meentdat ergeenverband
bestaat tusschen de zkkte en de grondsoort. In de Vereenigde
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Staten van Noord-Amerika schrijft MCKINHEY (1925): „In
this country take-all is not restricted to any particular soil
type or to soils showing any particular degree of fertility* The
writer has observed fields in Kansas, Oregon, and New York
where the diesase occurred on the best of soil. However, in
other localities..* the disease appeared on soils poor in texture
and fertility", OokinAustralia isde Ophiobolose niet beperkt
tot bepaaldegrondsoorten. Immersvolgens RICHAEDSON(1910)
komtdeziekteopallegrondsoortenvoor. PEIDHAII (1911)deelt
mede, dat de ziekte niet aUeen op slecht ontwaterde, doch ook
op hoog gelegen akkers optreedt. CARNE en CAMPBELL (1924)
schrijven: „Take-all is found in all classes of soil and in all
kinds of locations".
Hier telandeheb ikgeenverband tusschen destructuur van
de grond en het meer of minder hevig optreden der Ophiobolus-voetziekte kunnen vinden. Zij komt ^oowel voorop de
Zuid-Limburgschelossalsopderivierklei,zeekleienleemgronden.Wei heb ik de indruk gekregen, dat de %iekteveelvuldiger
en heviger optreedt op slecht ontwaterde gronden.
Een experimented onder^oek over de invloed van de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem op de infectie
van tarweplanten door Ophiobolas Graminisis verricht door
MCKINWEY en DAVIS(1925).Degebruiktetarwekiemthetbest
bij grondtemperaturen van 12-20°C. en bij een vochtgehalte
van 54,4-80 % van de watercapaciteit. Een goede wortelontwikkeling vindt plaats bij grondtemperaturen van 16-26° C.
DeoptimumtemperatuurvanOphmbolusGraminisis19-24°C*
voor een isolatie uit New York en 23-24° C.voor een isolatie
tut Oregon. Infectie en graad van aantasting der tarweplanten
worden begunstigd door betrekkelijk iage grondtemperaturen,
namelijk 12-16° C. en door vrij hooge vochtgehaltes van de
grond, namelijk 70-80 %.
Daar degroeivan Ophiobolus Graminisinreincultuur slechts
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weinigbelnvloedwordt doorccnvariatieinhetkookiturgehalte
van de atmosfeer van 0,9 tot 18%, is het niet waarschijnlijk,
dat het C02-gehaltevan de grond invloed zal uitoefenen opde
aantasting van tarwe (FELLOWS 1928a)•
In de invloed van de zutsrgraad en het kalkgehalte van de
grond op de intensiteit der Ophioboltis-voetziekte, hebben wij
slechts weinig inzicht, doordat dit vraagstnk zeer ingewikkeld
blijkt te zijn.
BRITTLEIANK (1919) vond, dat bij gebrttik van een kalkbemesting het aantal aangetaste planten vermeerderde; hij wil
echter geen definitieve conclusie trekken, omdat zijn proeven
slechts overi£mjaarloopen. THOMAS (1927)leidtnitveldwaarnemingen a£, dat op kalkrijke plekken de ziekte heviger isdan
op de omringende kalkarme gronden, terwijl FISH (1927) tot
dezelfde conclusie is gekomen* Ook ROSEN en ELLIOTT (1923)
verdedigen dezemeening.
KIRBY (1925) cultiveerde Ophiobolus Graminisop voedingsbodemsmetverschUlendezuurgraden envond,dat degroei het
snelst isbij eenalkalischereactievandevoedingsbodem,Daarnadeedhijenkelepotproeven,waarbij devereischtezuurgraden
verkregen werden door grond te vermengen met Natriumhydroxide en met zwavelztittr.De tarweplanten, die in de potten
met een pH van 5,2-8,8 groeiden, stierven alle af, terwijl de
planten in de potten met een pH van 2,3-4 in leven bleven en
slechts weinig symptomen der ziekte vertoonden. De groei
dezerplanten wasechterzeerslecht door de%uttreactievan de
grond*Het resultaatvanzijn proeven is,dat deplanten bijgeen
enkele zuurgraad, die hun een normale ontwikkeling veroorlooft, aan de ziekte zullen ontsnappen.
De resultaten van de proeven van DAVIS (1925) zijn tegenstrijdig met die van KIRBY; hij vindt immers dat de optimale
pH voor een isolatie van Ophiobolus Graminis nit New York
6,0isenvooreenisolatienit Oregon6,8terwijl deoptimale pH
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voor een isolatie uit Arkansasvarieerde tusschen 6,8 en 7,6.
Dezetegenstrijdigheid isteverklarendoordeuitkomstenvan
dc vrij uitgebreide onderzoekingen van WEBB en FELLOWS
(1926); nit deze laatste experimenten blijkt tevens, dat de invloedvandewaterstofionenconcentratieopdevegetatievegroei
van OphwbolusGraminisin reincultuur veelingewikkelder is,
dan menuit deproevenvan KIRBY (1925) en DAVIS (1925)zou
afleiden. De optimale waterstofionenconcentratie hangt in
sterke mate af van de chemische en physische samenstelling
van het medium, zoodat het groeioptimum zoowel in de zure
alsin dealkalischezonekanliggen.Hiernitrijst devraagofook
het grondtype de invloed van de waterstofionenconcentratie
op de groei van de zwam kan beinfluenceeren, wat wel eenige
waarschijnlijkheid heeft* WEBB en FELLOWS(1926)zijndanook
van meening, dat pogingen tot voorkoming van de ziekte door
middel van verandering van de reactie van de grond onzekere
uitkomsten kan geven.
De nieuwste publicatie op dit gebied is van SCHAFFNIT en
MEYER-HEIMANM (1930), die aantoonen, dat bij een pH van
7,49 de infectie het sterkst is, terwijl bij een pH van 4,03 de
infectie slechts gering is*Bij dezelaatste zuurgraad stoelden de
tarweplanten nietuit,terwijl degroeislechtwas.Doorhenwordt
de bestrijding van de voetziekte gezocht in hetgebruikvanbepaalde meststoffen, die dereactievan degrond in zure richting
kunnen drijven.
Daar ik gevonden heb, dat de in Nederland voorkomende
Ophwbolus Graminis nietopzurevoedingsbodemskan groeien,
heeft dezemethode een,zij het waarschijnlijk ookgeringe,kans
van slagen. Uit de bespreking van de proeven van WEBB en
FELLOWS (1926) blijkt echter voldoende, dat er op dit gebied
nog uitgebreide onderzoekingen moeten worden gedaan, waarbtjdezwammoetwordengebrachtingrondenvanversehilknde
structuuromnategaanhoedeoptimalepHkanvarieerenonder
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invloed van de physisehe eigenschappen van de bodem. Wei
hecft men nit al dc genoemde gegevens ccn aanwijzing, dat
men met het gebruikvankalkop velden, die zieke tarweplanten hebben vertoond, voorzichtig behoort te zijn. Een zeer
ernstig gevalder Ophioboltts-voetziektezag ikin dezomervan
1930 in de nabijheid van Kampen; de grondwasbijzonderrijk
aan kalk.
Ik deed eenige potproeven om deinvloed van verschillende
meststoffen op het percentage zieke planten na te gaan. De
verkregen cijfers zijn slechts met reserve te beschouwen, daar
de kas,waarin de potten geplaatst waren, gedurende de winter
verwarmd werd door middel van een in het midden ervan geplaatste kachel, zoodat de verschillende potten niet alle aan
dezelfde temperatunr waren blootgesteld.
In de eerste helft van November werd Wilhelminatarwe
gezaaid in pottenmeteen diameter van ongeveer 25cm,welke
gevuld waren met besmette kleigrond, dievermengd was met
bepaalde stoffen* Per pot werden gewoonlijk 40 korrels gezaaid. In de eerste helft van Augustus werden de zieke planten geteld; de cijfers in onderstaande tabel zijn uitgedrukt
in %, ieder cijfer heeft betrekking op iin pot*
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Op een besmet tarweveld, dat ik eenige dagen voor de zaai
let besproeien met een hoeveelheid notmaal azijnzuur, over94
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cenkomende met 2 liter per m.% vertoonde de Wilhelminatarwe
in de loop der vegetatieperiode gccn verschil met de tarwe op
het eraao grenzende met besproeide, besmette veld* In Augustus was het percentage door Ophiobolose afgestorven planten
op beide perceelen even groot, alle planten waren namelijk afgestorven.
§3.De invloed van de bemesting
Ook over de invloed van de bemesting op de hevigheid der
Ophiobolus-voetziekte is weinig bekend, terwijl de uitspraken
der verschillende waarnemers dikwijls tegenstrijdig zijn. Uit
een overzicht der geheele literatuur krijgt men de indruk, dat
vrij dikwijls in de practijk gebleken is, dat een sterke stikstofbemesting de intensiteit der ziektekan versterken, terwijl daarentegen phosphorzuur in tegengestelde richting kan werken.
GAILLOT (1898) schrijft, dat men op voetzieke perceelen niet
te veel stikstof moet geven. SIVEGRAHD (1924) vindt, dat stikstof schadelijk werkt. Ook PEYRONEL (1926) wil een groote
stikstofbemesting vermijden. MIILLER en HULSENBERG (1927)
deelen enkelewaarnemingen medewaaruiteenverbandtusschen
het heftig optreden van de ziekte en een rijkelijke stikstofhoeveelheid in de grond zou kunnen blijken. Uit bemestingsproeven van PARISOT (1926) isaf teleiden, dat stikstofmeststoffen het percentage zieke planten vermeerderen. MCKINWEY
(1925) is van meening: m . . nitrogenous fertilizers tend to
increase the severityof the disease".Hij geeft danook de raad:
„Use nitrogenous fertilizers with caution".
Echter niet alleonderzoekers nemenhet bovenstaande standpunt in. Zoo meent FRANK (1900C), dat Chilisalpeter weinig
invloed heeft op de ziekte, terwijl GAUDINEAU en GUYOT (1925)
geen duidelijk resultaat zagen van bemestingen met stikstof,
phosphorzuur en kali.
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Eentegengesteldstandpuntwordtverdedigd door SCHAFFMIT
(1930), die ecu stikstofbemesting aanbeveelt en wclin devorm
van zwavekure ammoniak in het najaar en van een salpeteroverbemesting in het voorjaar. Een motiveering van zijn meaning wordt echter niet medegedeeld*
Terwijl er dus door verschillende onderzoekers een ongunstige werking van stikstof op het percentage aangetaste planten
en op de graad van aantasting wordt verdedigd, kent men
phosphor%uur,en in eenigszinsmindere matekali,een werking
in de gewenschte richting toe.
In 1892raadt SCHRJBAUXvrij sterkeK 2 0-enP 2 O r bemestingen aan. VAN HALL (1903) schrijft, dat een sterke phosphor^uurbemestingsomtijds eengunstigresultaat schijnt tehebben.
MCKIHNEY (1925) meent dat phosphorztnirmeststoffen „tend
to reduce take-all". Ook in Australia is de meening verdedigd,
dat P 2 0 5 enK t O deaantastingverminderen(HARTMANN1913).
In Frankrijk vond PARISOT (1926), dat superphosphaat het
percentage aangetaste planten iets sterker verminderde dan
Thomasphosphaat.Ineendisotssie,dievolgdeopeenvoordracht
van FROM(1927),deelen POHSAID en MANGIN mede,dat phosphorztstir een gelukkig effect heeft.
¥olgens HIEKI (1928) vertoonen met kali bemeste perceelen
minder voetziekte dan perceelen welke geen.kalibemesting
ontvangen hebben.
CRBGER (1929) raadt aan om tarwe die verbouwd wordt na
voorvrnchten, welke de grond met stikstof verrijken goed van
kali, maar vooral van phosphorznur te voorzien.
Ook SCHAFFNIT (1930)verwacht resnltaten van eenrijkelijke
phosphonguurbemesting*
Dat echter dewerking van P 2 0 5 en K a O nietaltijd totuiting
komt, blijkt nit de waamemingen van GAUDINEAU en GUYOT
(1925).
¥olgens TEDIN (1927) zijn er eenige aanwij»ngen, dat stal96

mest een ongewenschtewerMngkan hebben.
Mcrkwaardig ^ijn in dit verband dc proeven waarvan FELLOWS (1929) in zecr beknopte vorm de rcsultaten medcdeelt.
Paardemest, lucernestengels, aardappelmeel en andere organische stoffen aan besmette grond toegevoegd, louden zeer de
hevigheid van de Ophiobolus-voeuiekte verminderen* „ln
somecasesalmostperfect controlwasobtained0.Verderemededeelingen over dezczttt belangrijkekwestiezijn totnutoeniet
gedaan,
De medegedeeldegegevensoverdeinvloedvandebemesting
opdeziektehebbenslechtswaardeals voorloopigeaanwijzingen,
Groot opgezette proeven om de%einvloed te bepalen zijn nog
niet gedaan. Dikwijls heeft men mn meening op veldwaaraemingen gebaseerd, terwijl men zelfs niet met voldoende zckerheid wist doorwelkezwamdetarwewasaangetast.
In antwoord op de op bh. 8 afgedmkte vragenlijst, is geen
enkelschrijven ontvangen,waaruit blijkt, dat men hier telande
een invloed van N, P 2 0 5 of K 2 0 heeft ge^ien* Ook bij navraag
bij verschillende landbouwers heb ik nimmer een positief antwoord kunnen krijgen.
Potproeven, die terzelfder tijd als de potproeven met kalk
ena^ijnzuur zijn genomen,hebben^waarschijnlijk door de zttt
gebrekkige verwarming van de kas, geen betrouwbare uitkomsten gegeven, zooals nit onderstaande tabel, waarin elk cijfer
het percentage aangetaste planten per pot aangeeft, kan blijken.
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Indtzt cijfers kanmeneenaanwijzingzicn#datammoniumnitraat het percentage aangetaste planten doet stijgen, terwijl
snperphosphaat geen duidelijke invloed vertoont*
Bijdetegenwoordigestandvanhetprobleemvan deinvloed
vandebemestingopdeOphiobolosevantarwe,ishetgewenscht
datmenbijdeverbouwvantarweopakkers,waarvanmenweet
dat z%] doordezeziektebesmetzijn,voorzichtigismethetaanwenden van stikstofmeststoffen* Phosphorzuur en kaliknnnen
rijkelijk wordengegeven* Echtersullennoglangdurigeproeven
noodig zijn om de invloed van de bemesting op de intensiteit
der ziekte na tegaan«
§4. Dc Invloed van dc voorvrucht
Bijdeinvloedf welkedevoorvruchtopdetarwekanhebbenf
dienen wij errekeningmedetehonden,datverschillendeonzer
cultuitrgrassen, zooals gerst, aangetast knnnen worden door
Ophmbolus Graminis, zoodat de in en op de bodem achtergeblevenplantenresten de tarwe knnnen besmetten met dtzt gevaariijke zwam.
Reeds lange jaren is bekend dat de voorvrucht een invloed
kan nitoefenen op de matevan aantasting van de tarwe. In de
literatuur is men het er vrijwel over eens, dat tarwe,welkena
graangewassen (iiitgezonderd haver) wordt verbouwd dikwijls
bij^onder sterk van de Ophiobolus-voetziekte heeft te lijden*
Vooral wintergerst en zomergersthebben ecnzttt ongunstige
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naam als voorvrucht voor tarwe* Deze slechte wcrking is in
Nederland gecoostateerd door VAH HALL (1903), in Duitschland door FRANK (1900b), VON RICHTHOFEN (1912), GAUL
(1913), KASSEL (1927), BLUNCK (1928, 1929), FIIEDERSDORF
(1928) en CiilGES(1929), Zoo schrijft BLUNCK(1929):„Gerste
bildet in den durch Fusskrankheiten heimgcsuchten Gcgenden
fur Weizen die denkbar schlechteste Vorfrucht". Heitz (1927)
vermeldt, dat tarwe na gerst voor ongeveer 100 % zitk was,na
zomertarwe voor 60%, terwijl de tarwe na aardappels en na
haver gezond was gebleven. MULLIR en HIILSENBERG (1927)
zagen een tarweveld, dat voor de helft na zomergerst en voor
de helft nabieten stond*De tarwe,diein dezomergerststoppel
wasverbouwd, wasvoor bijna 100% zitk, terwijl in de tarwe,
die na bieten wasverbouwd slechts enkele aangetaste planten
waren tevinden*
Ook in Frankrijk is gerst als een slechte voorvrucht voor
tarwe bekend (GUYOT 1924), terwijl in Nieuw-Zuid-Wales
NOBLE (1928) schrijft, dat men na gerst geen tarwe moet verbouwen.
Tegenwcx>rdigkan er dan ook geen twijfel meer bestaan, dat
gerst de meest ongewenschte voorvrucht voor tarwe is in die
gevallenwaarinmendeOphiobolus-voetziekteheeft tevreezen*
Tarwe self is een slechte voorvrucht voor tarwe, zooals geconstateerd is door FRANK (1900b), VON RICHTHOFEN (1912),
HEITZ (1927), KASSEL (1927), MULLER en HULSENIERG (1927),
GUYOT (1924), KIRBY (1925), FRASER, SIHHONDS en RUSSELL
(1926)* GUYOT (1924) schrijft; „Le PMtin s^vit avecune particulatefrequenceIkoftItBtiestcultivldeuxansdesuite,surle
mime sol;Fintensitl dumalyestaussiplusgrandequ'ailleurs"*
KIRBY (1925) merkte in de staat New York op: „••• in nearly
everyfield in which more than five per cent of the plantswere
killed by take-all, two or more successive crops of wheat had
been planted"*
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Het is raadselachtig, dat CRUGER (1929) tarwe tot de betere
voorvrtichten rekent
Grasland isslechtomer tarwein te %aaien,wat niet verwonderlijk is, indien men de lijst van Gramineaewaarvanbekendis
dat zij aangetast kttnnenwordendoor Ophiobolus Graminis,op
bk*84 beschouwt. Zoo schrijft SAMUEL (1923): „The crops
which suffered most from „Take-all" were those following
grassland"*
Ook rogge heeft een slechte naam alsvoorvracht voor tarwe
(KASSEL 1927, MiiLLii en HULSENBERG 1927# BLUNCK 1928,
1929, GUYOT 1924).
Haver daarentegen isseer geschikt alsvoorvrachtvoor tarwe
opbesmetteakkers,Ditfeit isgeconstateerd doorVAHPOETEREN
(1924), HEITZ (1913), REUTHER (1913), KASSEL (1927) MIJLLER
en HULSENBERG(1927),BLUNCK 1928,1929), MCKIHNEY (1925)
en DAWKINS (1913)*
GUYOT (1924) rekent haver evenwel tot de slechte voorvrachten*
De goede werking van haver is te verklaren doordat dit
gewas niet aangetast wordt door Ophiobolus Graminis.Aiken
in Groot-Brittannil wordt haver welaangetast*
De meeningenoverdewaardevanvlinderbloemige gewassen
als voorvracht voor tarwe op besmette akkers, zijti verdeeld*
Erzijnwaaraemingengepitbliceerd,dat dezegewassen deziekte in de tarwe in de hand hebben gewerkt. Daar Ophiobolus
Graminis niet op Leguminosen kan leven, is de verklaring van
deslechtewerking wellichtte zoekenin het feit, dat deseplanten debodemmetstikstof verrijken* CRUGER (1929)en BLUNCK
(1929)geven deraad detarwe naLegnminosenflink metphosphorzuur,enoplichtegrondenookmetkali,tebemesten*Overigensrekent CROGER(1929)erwtentotdezeergoedevoorvruchtenvoor tarwe,wat in strijd is met de meening die VAN HALL
(1903),opgrondvaneenenqneteonder deNederlandscheland100

bouwers, heeft uitgesproken.
Ook over de verbouw van tarwe op aardappelland zijn de
meeningenverdeeld. CRUGER(1929) en BLUNCK (1929) rekenen
aardappcls tot dc bcterc voorvruchten; MULLER en HULSENBERG (1927) mccncn opgemerkt te hebben, dat aardappels de
beste voorvrucht voor tarwe zijn, wat ook door HEITZ (1927)
wordt geschreven. FRANK (1900b) daarentegen vermeldt een
geval dat tarwe, die op aardappelland was verbouwd, sterk
was aangetast.
Bieten zijn aan te raden als voorvrucht voor tarwe (FRANK
1900 b, KASSEL 1927, MULLER en HULSENBERG 1927, BLUNCK

1929, MAUNOURY 1924).
Een enkelwoord wil ik hier nog zeggen over het verbouwen
van tarwein braakiand. Braakkaneenzeergunstigeuitwerking
hebben op besmet land, wat in Australia gebleken is. De voorwaarde, waaraan braak moet voldoen, k dat het land vrij moet
worden gehouden van grassen, waarop immers de zwam kan
leven en vrtichtlichamen kan vormen. Zoo schrijft DAWKINS
(1913) in Zuid-Australie, dat het braakiand „absolutely clean"
behcx>rt te zijn. De goede werking van de braak is in Duitschland geconstateerd door FRANK (1900b),terwijl BLUNCK (1929)
schrijft: „... nach reiner, queckenfreier Schwarzbrache bleibt
der Weizen gesund",
Uit de antwoorden, welke Prof. QUANJER op zijn enquete
over de „taroehalmdooder" ontvangen heeft, blijkt, dat in
1927, het jaar waarin de Ophiobolus-voetziekte in Nederland in bijzonder hevige mate optrad, door verschillende
landbouwers de schadelijke werking van gerst als voorvrucht
voor tarwe is opgemerkt. ¥erder wordt medegedeeld, dat m
een tarweveld, dat voor de helft erwten en vcx>r de andere
hdft boonen als voorvrucht had, op het erwtenland de meeste
zieke planten werden gevonden. Uit Dordrecht wordt bericht
dat de ziekte het hevigst is bij verbouw van tarwe navlas.
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Uit ciein devoorgaande bladzijden medegedcelde gegevens
meeo ik te mogen concludeeren, dat het in hooge mate ongewenscht is om tarwe na gerst, rogge of tarwe te verbottwen.
Indien de Ophiobolus-voetziekte in de bodem voorkomt, zijn
goede voorvruchten haver, bieten en misschien aardappekn*
Over vlinderbloemigen alsvoorvruchtvoor tarwe zijn demeeningen verdeeld*
§ 5*De invloed van de zaaitijd
Wat de invloed van de zaaitijd betreft, is men over het algemeenvan meening, dat vroeg in deherfst gezaaide wintertarwe
door de Ophiobolus-voetziekte sterker wordt aangetast, dan
delaat gezaaide wintertarwe.
Het eerst schijnt deze merkwaardige invloed van de zaaitijd
geconstateerd te zijn door FRANK (1900C)* In 1903schrijft VAN
HALL: „Een van de duideiijkste uitkomsten, die onze enquete
aan het licht heeft gebracht is deze# dat de tijd van zaaiing van
zeergrooten invloed isophet optreden der ziekte endatvroeggezaaidewintertarwemeerkansheeft aandeziektetelijden dan
laatgezaaidef% Dezelfde gunstige werking van een late zaai der
wintertarwe is geconstateerd door MtfLLER en HttLSiNBEiG
(1927), SCHAFFNIT (1930) en Foix (1919a). GAUDINIAU en
GUYOT (1925) beschrijven een proef, waarbij van de op 7 October gezaaide tarwe 86 % der halmenaangetast waren, terwijl
van de op 15December gezaaide tarwe slechts 11% der halmen de ziekte vertoonde.
Zomertarwes worden meestal in veelgeringere graad aangetast dan wintertarwes (VANHALL 1903,FOEX1919a,GAUDINIAU
en GUYOT 1925).
Ook in het jaar 1927 hebben in Nederland verschillende
landbouwers opgemerkt, dat in laat gezaaide tarwe de ziekte
minder ergwasdan in het vroege zaaiseL Slechts een landbouwer deelt xnede*dat het meest zieke perceel gezaaid was half
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October en het in mindere mate aangetaste op het einde van
September.
De invloed van de zaaitijd op het aantalaangetaste halmen
komtinproeven,dieiknamopstcrk besmettevelden,duidelijk
aan het licht. Bij een dezer proeven werden de wintertarwes
op 24 October en op 10 December gezaaid. Op 6 Augustus
werden uit ieder perceeltje de planten uit vijf rijen van 1m
lengteonderzocht.Daar derijenafstand20cmwas,zijn dusuit
ieder veldje, dat 12m2 groot was, de planten van 1 m2onderzocht* De volledige resultaten van dit onderzoek zal ik mededeelen bij de bespreking van de invloed van het tarweras op de
intensiteit der ziekte* Tot ons doel is het voldoende, dat hier
alleen het aantal gezonde halmen wordt vermeld, hetgeen in
onderstaande tabel geschiedt, waarin elk cijfer het percentage
gezonde halmen weergeeft*
Tarweras
lacob Cats

Gezaaid
24 October
0,8
0,6
8,6
2,4
0,0

W x E.P

Gezaaid
10December
9,6
22,1
10,6
15,5
0,8

Slechts Concurrent en WeibulTs Standaard vertoonden een
tegenovergesteld gedrag, namelijk:
Tarweras

WeibulTs Standaard....

Gezaaid
24 October

Gezaaid
10December

4,1
8,0

3,8
0,4

Bij een tweede proef die ik deed, blijkt de invloed van de
zaaitijd eveneecs duidelijk* Ook in onderstaande tabel geven
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de cijfers het percentage gezonde halmen aan, waarvan de telling verricht isvan 16tot 26JulL
Tarweras
Algebra
Emma
ImperiaalHa
Trifolium
Wilhelmiaa

Gezaaid
24 October

Gezaaid
10December

17,2
35,0
10,8
35,2
12,1

41,7
46,0
21,2
43,1
16,3

Conclusie: H E T IS GEwiNScm* OP AKKEHS, WAARVAN MEN
WEET, DAT DEGRONDDOORDEOPHIOBOLUS-VOETZIEKTE BESMET
IS, DEWINTERTARWELAATTE ZAAIEN*

§6* De invloed van hct tarweras
Over deinvloed,diehet tarwerasop deintensiteit der Ophiobolus-voetziekte kan hebben, is nog weinig bekend* Uit een
overzicht der literatuur krijgt men de indruk, dat er wd verschillen in vatbaarheid der rassen bestaan, maar dat deze verschillen niet groot genoeg z»n om praktische beteekenis te
hebben*
In Nederland is de eenige waarneming over de vatbaarheid
der rassen verricht door VAN HALL (1903), die op grond van
een enquete aanneemt, dat Roode Dikkoptarwe iets minder
vatbaar schijnt te zijn dan Duivendaal, Fletumer en Essex*
In Dtiitschland schrijft FRANK (1897), dat alle tarwerassen
worden aangetast* ¥olgens nieuwere waarnemingen schijnt
Karstens Squarehead vrij resistent tezijn(LiLGE 1927),wat ik
echterslechtsmetzttt veelreservekan aanvaarden, daar exacte
proeven geheel ontbreken* Over het algemeen worden in dit
land dewittetarwesmeeraangetast danderoode(BLUNCK 1929)
endedikkoptarwes meer dan de landrassen (MEISNIR 1927,
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1928). Als tamelijk resistent geldco volgens BLUNCK
(1928) Salzmunder Standard-Weizen en Friedrichswerther
Berggoldweizen. Proeven, die ik met laatstgenoemd ras deed,
brachten van deze tamelijke resistentie echter niets aan het
licht, wat ccnaanwijzing is,dat men met mededeelingen uit de
practijk zttt voorzichtig behoort te zijn.
In Frankrijk isopgemerkt, datvroegetarwerassengevoeliger
zijn dan late; immune tarwes komen daar te lande niet voor
(GUYOT 1924). GUYOT (1924) verdeelt de belangrijkste in
Frankrijk verbouwde tarwerassen op grond van een enquete
in drie groepen, namelijk „vari£t£s fortement attaqu^es, varietes moyennement attaquees, varices faiblement attaqu^es".
Tot de eerste groep behooren Japhet, Bon Fermier, Hybride
hatif Inversable, BU des Allies, B16de Noi§, Ble Tresor. Tot
detweedegroepworden gerekend BUdeBordeaux,BleBattel,
Wilhelmina, Goldendrop* Tot de „vari£t6s faiblement attaqu&es"zouden Hybride de la Paix en Teverson behooren.
De juistheid van dezeindeeling meen ik te mogen betwijfelen;
trouwens GUYOT zelf schrijft: „Mous avons note FOphiobolus
graminis en proportions sensibles sur Ble de Bordeaux, BU
deR£oleet BledesAllies dansleSud-Ouest...,surWilhelmina
1 Bussy-les-Poix".
In de ¥ereenigde Staten van Noord-Amerika zijn waarnemingen verricht door REED en DUNGAW (1920), dieechterzeer
waarschijnlijk betrekking hebben op de „take-all" in destaat
Illinois, welke ziekte geheelverschillendisvan dedoorOphiobolusGraminisveroorzaakte echte „take-all"* ¥olgens KIRBY
(1925) zijn Forward en Dawson waarschijnlijk resistent op het
veld,dochdezeopgaveachtiknietjuistdaarCALL(1927)schrijft,
dat er vele tarwes onderzocht zijn en er geen enkele resistente
is gevonden. Ook in de stoat California komt geen immuun
tarweras voor, Hard en White Federation schijnen echter bijzonder vatbaar te zijn (MACKIE 1923).
BLUNCK
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In Canada vertoonen de tarwes wd geringe verschillen in
vatbaarheid, maar de graad van rcsistentie van de meest onvatbare is niet groot genoeg om deverbouw ervan op besmette
velden aan te raden (RUSSELL 1928)*
In Zuid-Afrika worden alleverbouwdetarwesaangetastdoor
de Ophiobolus-voetziekte (PUTTEMLL 1924).
In Australia onder^ocht PRIBRAM (1919) 81 tarwerassen,
het percentage sterk aangetaste planten wisselde van 1tot 34.
Volgens CAINE en CAMPBELL (1924) zijn alle tarwes even vatbaarvoor „take-all",dochjuistegegevensontbreken.
Daar een onderzoek naar de vatbaarheid van de in Nederland verbouwde rassen van Triticumvulgare VILL. geheel ontbrak, heb ik getracht deze lacuneaan tevullen door een aantal
tarwerassen uit tezaaienopsterkbesmetteperceelen, ofschoon
in verband met de troostelooze bnitenlandsche ervaringen de
waarschijnlijkheid gering was,dat er hier telande een resistent
raszouvoorkomen.De groote moeilijkheid isde beoordeeling;
cijfers, dieuitsluitendgebaseerd zijnopeentellingvanhetaantal zieke halmen# kunnen geen juist beeld geven van de vatbaarheid van een ras. In voor de tktktz gnnstige omstandighedenimmersworden bijna alleplanten minof meeraangetast.
Het eindresultaat van deze aantasting kan nm, dat de halm
ongeveer normaal van lengte blijft, in welk geval de planten
nog eenige oogst opleveren* Is de aantasting echter hevig, dan
ishet gevolg een zttt grove beschadiging,waardoor dehalmen
kort blijven en de aren z66 verschrompelde korrels geven, dat
dtzt methetkaf nit dedorschmachine wordenverwijderd. Ook
kunnen in het laatste geval de aren geheel ontbreken. Plaat Xf
fig*3geeft eenindrukvandeoogstverminderingdoordeOphiobolus-voetziekte* De djfers in onderstaande tabellen illustreeren de oogstvermindering bij Teversontarwe.

1%

Arcnafkomstigvanzieke,kortehalmen,wclkeongeveerhalf
zoolangzijn alsdegezondehalmen:
Aantalkorrels
per aar:
14
15
17
18
19
19
19
24
30

Gcwichting.der
korrelsper aar:
0,1380
0,3134
0,1966
0,2617
0,5542
0,2630
0,4512
0,5942
0,5900

Aren afkomstig van zieke halmen, wclkc ongeveer van dezclfde lengtczijn alsdegezonde halmen:
Aantalkorrek
per aar:
29
34
36
38
43
47

Gewichting.der
korrelsperaar:
0,8651
0,5663
0,6060
0,9715
0,7963
1,1986

Aren afkomstig van gezonde halmen:
Aantal korrels
peraar:

38
46
50

Gewicfatmg.der
korrek peraar:

1,7951
2,1125
2,5829

In October 1928Metik een aantal tarwerassen uitzaaien op
eensterk besmetperceelenwd inveldjesvan3bij4m. Inde
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tweecie helft van Juli wcrden uit ieder veldje op willekeurige
plaatsen vijf rijen ter lengtevan 1mgenomen, zoodat, daar de
rijenafstand 20 cmwas,uit icdcrveldje de planten, diezich op
1 m2 bevonden, zijn onderzocht. De halmen werden in vier
categorieSn gerangschikt, te weten:
a. gezonde halmen, dat zijn halmen, die aan de basis geen
zwart mycelium tusschen Stengel en bladscheede vertoonen,
b. zieke halmen, die ongeveer even lang zijn alsde gezonde,
c. ziekehalmen,dieduidelijk korterzijn dandegezondehalmen,
d. zieke halmen, die geen aren hebben gevormd, hetgeen
bij de categorieen b en c wel het geval is*
Hetresultaatdertellingismedegedeeldinonderstaande tabeL

Tarwcras

Algebra
Emma
Imperiaal Ila
Krafft's Siegerlinder.
Kruisiapangel . . . . . .
Mansholt'sWittcDikkop III
Mllioea III
Strobe's General von
Svaldfs Pantser I I I . .
SvalofsStaaltarwe...
Teverson
Trifoiium
Waard en Groet
Wageninger
Wilhelmina

Aantal \
Gezonde
onderhalmen
20chte
(in %)
halmen
(per 1 M«)

Zieke halmen
lang
(in %)

kort
(in %)

zonder aar
(in %)

128
223
138
143
235

17,2
35,0
10,8
5,5
27,2

50,0
49,8
8,8
44,0
32,3

32,8
15,2
80,4
39,1
24,3

11,4
16,2

146
167

9,6
26,9

46,5
44,3

43,9
13,8

15,0

172
258
159
231
216
129
265
206

2,4
12,4
6,3
36,8
35,2
1,5
24,2
12,1

8,1
29,0
44,6
55,0
6,5
13,2
19,6
2,9

89,5
41,9
49,1
8,2
54,2
72,1
45,3
78,7

16,7
4,1
13,2
10,9
6,3

Uitdezetabelblijkt,daterwelverschilleninaantastingvoorkomen; tevens bestaat er bij de verschillende rassen een vrij
belangrijk verschil tusschen de verhouding van lange en korte
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zieke halmen. Op dezcverhouding zou ik meer de nadruk willen leggen dan op dc absolute waarde der cijfers. Naar mijn
meening hceft men bij het zaaienvan rassenals Imperiaal Ila,
Strube's General von Stocken, Trifolium, Waard en Groet en
Wilhelminaopsterk besmetteperceelen eenvolkomenmisoogst
te verwachten.
¥erder Met ik in October 1928 nog enkele rassen zaaien en
onderzochtindeeerstehelft vanAugustus dehalmen. Tervergelijking werden in Maart 1929 nog drie zomertarwesgezaaid,
welkeop hetzelfde tijdstip werden onderzocht.
De verkregen cijfers zijn verwerkt in onderstaande tabeL

Tarweras

Svaldfs Kroontarwe .
WeibuU'sStandaard .
WxE,P
Bti Hybr.delaPaix l)
Japhet1)
VaoHoek1)

Zieke halmen

Aantal
onderzochte
halmen
(per 1 M«)

Oezonde
halmen
(in %)

lang
(in %)

kort
(in %)

zonderaar
(in %)

172
238
158
173
197
210
214
217
187
165
115
270

4,1
0,8
0,6
0,0
8,6
2,4
8,0
0,0
3,8
4,8
1,7
31,9

32,5
38,6
37,4
26,6
43,7
38,6
26,6
30,9
28,3
58,2
98,3
67,4

50,0
48,5
48,1
58,3
41,1
49,5
52,3
55,7
59,9
37,0
0,0
0,0

13,4
12,1
13,9
15,0
6,6
9,5
13,3
13,3
8,0
0,0
0,0
0,7

*)Zomertarwe,gezaaidmMaart.
Van de drie onderzochte zomertarwes blijkt Japhet zomertarwe veel minder vatbaar te zijn dan B16Hybride de la Paix
terwijl Mansholt's van Hoek zomertarwe een nog gunstiger
indruk maakt dan Japhet.
Uitdebeidetabellenwenschikalleenvastteleggen,datgeen
der in Nederlandverbouwde tarwerassen een behoorlijke graad
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vanresistentiebeat tenop^ichtevandeOphiobolus-voetziekte
Tenslottekanmendczoowtl uit thcoretischalsuit praktisch
oogpunt belangrijke vraag stelkn, of het waarschijnlijk is, dat
er ecnvoor Ophiobolus Graminis immuun tarweras zal worden
gevonden. Ik meen dc^evraag ontkennend te moeten beantwoorden. Immerstot nu toeiserin het buitenlandgeenenkele
cultuurtarwe bekend, die het verschijnsel der immuniteit vertoont. ¥erder is reeds in Hoofdstuk III medegedeeld, dat
Ophiobolus Graminis voorkomt op Triticum aegilopoides,
compaction,dicoccoides, dicoemm,durum, monococcum,polonicum, Spelta, turgidum, vulgam* In verband met de geringe,of
misschien geheel ontbrekende, specialisatie van Ophiobolus
Graminis lijkt het mij niet waarschijnlijk daterimmunetarwes
sullen worden ontdekt. De hypothesevan VAVILOVl) islogisch
en berust op vele feiten* VAVILOV formuleert zijn theorie als
volgt:„the specialisation of aparasite determines the existence
of immunevarieties among a botanical species and genus. The
feebler the specialisation of a parasite on genera and species
ofhost-plants,thelessthechanceofexistenceand consequently
offinding immunevarieties"*
De eenige weg om een bruikbaar tarweras te kweeken, is
een verzameling aan te leggen van tarwesuitafgelegen streken
der aarde, zooals PeraS en Afghanistan, en deze tarwes te
infecteeren* Indien hierbij dan een resistente vorm zou
worden ontdekt, moet deze voor kruising worden gebruikt.
l

) VAVILOV,N.1918.Immunityofplantstoinfectiousdiseases.Moscou.
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HOOFDSTUK V
DE ECONOMISCHE BETEEKENIS DER OPHIOBOLUSVOETZIEKTE

Een schatting van de schade, welke door de Ophiobolusvoctziekte wordt aangcricht is,wegenshet grilligevoorkomen
inpkkken endoorhetoptrcdenvanenkeleverspreideplanten,
uiterst moeilijL
Mettoenemendehevigheidderziekte,totuitdrukkingkomendein degraadvandwerggroei der plant, gaat gepaard eenvermindering van het aantal aren per plant, het aantal korrels per
aarenhetgewichtderkorrels,%ooalsKIRBY(1925)vond*Volgens
hem is het gewicht van 100korrels bij gezonde tarweplanten
3,45g,bij zieke,geenverminderingvan delengtevertoonende
planten 2,295 genbij ziekeplanten, die minder dan de helft
van de lengte der gezonde planten hebben bereikt 0,637g*
Bijdeziekeplanten metnormalelengteisdeoogstmet50,2%
enbijzieke,korteplanten met99,39%verminderd*Dekorrels
vande%elaatsteplantenatfjnmolicht,datz»methetkafworden
weggeblazen* Behalve een vermindering in korrdopbrengst
brengt de ziekte ook een vermindering in stroo-opbrengst tcweeg.
BLUNGE(1928)geeft enkelel(MX)-korrel-gewichten,dieechter
uit de korrels van ££n aar berekend schijnen te z»n. WMheltninatarwe had gemmdeen 1000-torrel-gewicht van 29,54 g,
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terwijl deze getallen voor voetzieke planten 4,17 g, 13,75 g, en
21,12 g waren,
Dat de ziekte een zeer groote oogstvermindering kan veroorzaken, blijkt uit dc op Teversontarwe betrekking hebbcnde
cijfers, wclke op bk. 107 zijn afgedrukt,
Een schatting van de schade, welkein Nederland ieder jaar
aandetarweverbouwerswordttoegebrachtdoordeOphiobolose
waag ik niet te geven.
In Duitschland beschouwde reeds FRANK (1900 b) de
„Weizenhalmt6ter" als de ergste vijand van de tarweteelt. In
1927 trad deze ziekte „in erschreckender Weise auff (KASSEL
1927), Meerdere malen werd opgemerkt, dat 60%derplanten
waren aangetast, terwijl een volkomen gezond tarweveld zelfs
niet te vinden was (MEISNIR 1927). BLUNGE (1928) zag meermaien in Sleeswijk-Holstein tarwevelden met 30 % zieke
planten. In Pommeren komen klachten over 40 % aangetaste
planten, in Beieren kent men aantastingen tot 80 %, in Thtiringen tot 90 %, in Mecklenburg en in de provincies Saksen
en Hannover tot 100 %. Hetiswelmerkwaardig,datdezeziekte
in 1927ook in Nederland zeer hevig optrad. Welke klimatologischefactoren hebben daartoe bijgedragen?
In Belgii merkte men op, dat de „piitin" zich op een verontrustende wijze uitbreidt in ,tEntre-Sambre-et-Meuse"
(MABCHAL 1903),
In Frankrijk spreekt GAILLOT (1897)vaneenverschrikkelijke
ziekte en GUYOT (1929) schrijft „..• le pi^tin est Tune des plus
redoutablesmaladiescryptogamiquessusceptiblesdes'attaquer
auxc6r£ales*.*".
In AustraliSisdezeziektebij delandbouwers meer gevreesd
dan roest (McALPINE 1904)* Teekenend is de uitspraak van
BIITTLEBANK (1919):„Of all fungous dideases affecting wheat
„take-all" is the most destructive, and the actual loss caused
by it is far greater than by any other single disease, rust
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included, or perhaps by a combination of allknown fungous
diseasesaffecting wheat inVictoria".
Nog vele mededeelingen zijn er over het gevreesde karakter
dezer ziekte in de Australische literatuur te vinden; ik wil nog
vermelden,datzijdemeesternstigezicktevan tarweinNieuwZeeland schijnt te djn (NEILL 1928).

s
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HOOFDSTUK ¥ 1
BESTRIJDING DER OPHIOBOLUS-VOETZDEKTE
Tot nu toe hebben de vele maatregelen, wclkc men heeft
aangewend om dc Ophlobolus-voetziekte tc voorkomen of de
zieke planten te gzmztm, slecfats een zttt gering succcsgehad.
Daarom zalIkbij dc bespreking dezermethoden ^ccrkort zijn.
In dit verband wil ik cerst de vraag besprcken of de ziekte
met het zaad kan worden overgebracht.
Overbrenging met het zaad is onmogelijk, daar Ophiobelus
Graminiszich alieen in het onderste dee!vandeplantbevlndt;
nit hoogere deelen van de Stengel gelukt het niet de ^wam te
kweeken*Korrels van %ieketarweplanten in steriele grond uitge»aidf hebben geen enkele zieke plant opgeleverd*De gevallen, die men in de literatuur vindt over het optreden van de
voetziektebijverbonwvan tarweopvelden,waaroplangejaren
geen cultutirgewasisverbonwd (BIFFIN 1927),zijn teverklaren
nithetfelt,datdezwamzichopdewildegrassenbevond,ofdat
de ziekte overgebracht is met stalmest, stroo enz.> of dat de
ziekte van besmette perceelen in de nabijheid op de een of
anderewijzeverspreidis*Eenidee,hoedezeverspreidingmogelijk is, leveren ons de waarnemingen van SAMUEL (1924) In
Zuid-Australi&, waaruit blijkt, dat door Ophiobolus Graminis
gedoode Stengels vanHordeummurirmm door de windkunnen
worden verspreid. Daar de zttt dnnne en lichte bladscheeden
van dit gras gewoonlijk ook geinfecteerd zijn, is de kansgroot,
dat deze ziekte over aanzienlijke afstanden kan. worden verspreid; proeven om deze afstanden te bepalen zijn nog niet
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gedaan. Daarenboven is hct mogclijk, dat de zwam ccn conidienstadium bczit, terwijl de conidign in dat gcval misschien
gemakkelijk door dc lucht kunnen worden getransporteerd.
HctIscchtcrnictaantcradenomkorrclsafkomstigvanzieke
tarweplanten als zaakaad tc gebruiketi, daar er gelnfcctccrde
stroodeelenbijhct dorschentusschendckorrclstcrccht ktmnm
komen. Ecu dergelijk gcval komt voor bij Peronospora arborescens,wclkc ^wam nict door hct zaad van Papaver somniferum
kanwordenovergebracht,doch wd door dcvcrbrijzclde dcclcn
der zaaddoos,waardoor hct gevaarlijk isomzaadvan bcsmette
plantcn nit tc »aien *)•
Daar Ophiobolus Graminis als grondparasiettebescfaouwen
is, is zijn uitroeiing zcer bczwaarlijk, %oonict onmogclijk. In
Australia bevcclt BRITTLEBANK (1919)hctvcrbrandenderstoppels aan, ccn mcthode, die in hct vochtigc Nederlandsche klimaatwclnictzalkunnenwordentoegepast.ReedsKtiHH(19(D)
acht de^cmethodenict voldocndc, daar dcondcraardschcdeclen der planten nict vcrbranden* Hij wilde daarom de stoppels door middel van cen cultivator uit dc grond halen, los
eggen eninhoopjes bij elkaar harkenomdezenavoldoendenitdroging tcvcrbranden.Daarnamoetendeplantendeelen,dieop
het veld zijn achtergebleven,vrij diepwordenondergcploegd*
VAN HALL (1903) bespreekt de nadeelen van deze handelwijze. Zoover mij bekend, wordt vi tegenwoordig nict meer
toegepast.
Dc pogingen, wclke gedaan tijn, om de grond door middel
van chemische stoffen tc doinfecteeren hebben gcen succes
gehad;gcbruiktisonderanderefcrrosulfaat, welkproductgeen
rcsultaat schijnt te hebben opgeleverd (GAUDINEAU en GUYOT
1925).
*) YOSSIFOVRCH,M. 1929.Perooospora arborescetis (Berck.)deBaryf
parasite trfa important de Papaver somnifertiffi en Yougosla¥ie. Rev. de
pathoLvlglt. et d'entomaLagrie* 16:235—270, 12fig.
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Tot depraeventieve methodenzijnookterekeneu,ecudoelmatige vruchtwisseling, en wd in de eerste plaats het nict te
dikwijls terugkomen met graangewassen op dezelfde akker,
en het niet na elkaarverbouwen vangerst,roggeentarwe*
Van de invloed der bemesting is, zooals in devorige biadzijdenuiteengezetkf nogweinigbekend;hoogstensismetvoorbehoud te zeggen, dat men tarwe niet te rijkelijk met kalk en
stikstof moet bemesten.
Belangrijk is een goede ontwatering, opdat er geen plekken
langetijd vochtig blijven,
Het voorkomen van de zwam op vele als onkruid in graanvelden groeiende grassen, wijst op de belangrijkheid van een
energieke onkruidbestrijding, Een methode, die in Australia
wordt toegepast is braak, waarbij ervoor gewaakt wordt, dat
er geen planten op het braakland groeien* RICHAIDSON (1910)
geeft de volgende vruchtwisseling:
tarwe (met „take-all"),
braak,

haver,
braak,
tarwe*

Menspreektbijdezemethodevan„starvingoutthe fungus",
Het Hjkt mij welmogelijk dat de zwamop dezewijze afsterft,
doch de methode is zeer kostbaar doordat men deoogst moet
missenenhetbraakland zeergoedmoetwordenbewerktomhet
vrij van onkruid te houden.
Reeds is aangetoond, dat de zaaitijd van invloed is, zoodat
het aan te bevelen is, indien mogelijk laat te zaaien.
¥an demethoden,diemenkanprobeerenomeenziektarweveld te genezen, is te noemen het sproeien met zwavelzuur,
wat alleen in Frankrijk wordt toegepast en waarover een uitgebreide Fransche literatuur is ontstaan. in Beauce, een der
groote tarwecentra van Frankrijk, sproeit men in het voorjaar
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met 12% zwavel&iur van 65° Beaum^ en gebruikt van deze
vloeistof 1200 liter per ha*Hct zwavelzuurwerkt in op debladeren en bladscheeden van de tarwe en doet dezeverdrogen,
waardoorhetzichin debuitenstebladscheedebevindendemycelium van dezwamafsterft en dus niet in de Stengelkandringen (CAPUS 1915).Uit dezevoorstellingvolgt,datdedatumvan
sproeien een overwegende invloed moet hebben; sproeit men
eerst als het mycelium reeds in de Stengel zclf is gedrongen,
dan kan het zuur geen werking meer hebben. ¥olgens de ervaringdoorGAUDINEAUenGUYOT(1925)ophunproefveld inhet
jaar 1925verkregen,is 15Aprildedatum,voorwelkegesproeid
moet zijn. Volgens hen zijn de meer geconcentreerde oplossingen werkzamer dan de verdunde; 12 en 15% werken beter
dan 10%, terwijl dewerking beter isopvroeggezaaidedan op
laat gezaaide tarwes* Eij geven dan ook de raad tarwe, die niet
besproeid zal worden laat en tarwe, die men in het voorjaar
besproeien zal,vroeg te zaaien. In 1930schrijft GUYOT echter,
dat er geen invloed van de zaaitijd op de werking van het zuur
te bespeuren was.De moeilijkheid ishet juiste tijdstip, waarop
gesproeid moetworden tebepalen*daar degroeivanhetmycelium van allerlei factoren, zooals het klimaat, afhankelijk is.
¥olgens FOEX (1927) is de guiBtigste datum 15Maart in de
omstrekenvanParijs,terwijl meneenoplossingvan 12tot 15%
(van het sterke zuur uit de handel) in eenvolumevan 1000tot
1500 liter per ha moet gebruiken. Foix haalt proefnemingen
van GAUDINEAU aan, waaruit blijkt, dat in 1927het zwavelzuur
meerinvloed heeft gehadopdeintensiteit derziektedanophet
percentage aangetaste planten*¥olgens GUYOT (1930) gaf een
behandeling met zwavelzuur op 23 April een vermindering
van het aantal aangetaste halmen en een betere opbrengst,
Besproeiingop 28Maart en 16Meiverminderde weihetaantal
aangetaste halmen maar ook de opbrengst. De gunstige uitwerking van een zwavelztittrbehandeling schijnt niet altijd te
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nim geconstatccrd (LACOUDIE 192S). ZOO schrijft DUCOMIT
(1927):^G>ntrairement&cequeTonesp^rait,l'acide sulfurique
oe paralt pasa¥oir d'action contre lePterin"•
Voor een bespreking van dc voorssorgsmaatregelen,diegenomen moeten worden bij de ^wavekuurbehandeling en van
deapparaten,diehierbij gebruiktworden,mogeverwezenwordea naar het werk van RABAT! (1927b).
Bespititingenmetij^ersulfaat- eametkopersuifaatoplossingen
in het voorjaar hebben geen resultaat (GAUDINEAU en GUYOT
1925).
Eenanderemethode,dieinFrankrijk schijnt tezijn toegepast
is het aftoppen der tarwe in het voorjaar. GUYOT (1930) deed
dit op drie verschillende manieren: door middel van een ^eisf
machinaalf en hij liet schapen het perceel afweiden. Het resultaat waseenopbrengstvermindering bijalledriemanieren, terwijl het afmaaien door middel van een zeisbovendien een vermeerdering van het aantal aangetastehalmen teweeg bracht.•
Uit dit korteoveracht blijkt, dat er nogvele onderzoekingen
noodig zullen zijn v66rdat men een bepaalde bestrijdingswijze
kan aanbevden.
Op het oogenblik kan men alleen zeggen:
De perceelen moeten een goede drainage hebben.
Het onkruid moet zooveel mogeHjk worden bestreden.
Devntchtwisselingmoetzoodanig%ijnf dat erniette dikwijls
granen invoorkomen.
Indien mogelijk, ishet aan te bevelen omlaat te zaaien.
In zeer ernstigegevallen kan men een proef met zwavelzuur
nemen,waarbijbesproeidkanwordenmet 1200litervloeistof,
waarin zich 12% van het sterke zuur uit de handel bevindt.
Men dienterevenwelrekeningmedetehouden,datdedatum
van het sproeien hier te landewaa»chijnlijk later zalmoeten
zijn dan in Frankrijk
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RfiSUMfi
RECHERCHES CONCERNANT OPHIOBOLUS GRAMINIS
SACC. ET OPHIOBOLUS HERPOTRICHUS (FR.) SACC. ET
LES MALADIES DE TRITICUM ¥ULGARE VILL. ET
D'AUTRES GRAMINEAE, CAUSfiES PAR
CES CHAMPIGNONS

L Lepilrindefroment causlpar Ophidbolus Gmnunis SACC.
amene ccs dcrnieres annles, mais surtout en 1927, une diminution de r^colte considerable aitx Pays-Bas. Aux Pays-Bas
on nomme cette maladie le plus souvent „tarwehalmdooder"
et elle est attribute k Ophwbdas fwrpotricfms(FR.) SACC,
ce qui est faux. Une comparaison des descriptions mentionn^es dans, la literature prouve que le „tarwehalmdooder,f
est identique au „pi6rin-6chaudage" en France, le „Weizenhalmtdter" en Allemagne et le „take-all" et „white-heads" au
Canada,aux Etats-Unis derAmerique denord, dans rAfrique
dusudetenAustralia Pourcettemaladiedefromentetd'autres
Graminees,causaepar Ophiobolus Graminis SACC.je propose
le nom de „Ophiobolus-¥oetziekte,f ou Ophiobolose*
2. Les symptdmes d'Ophiobolose pour le B16 Wilhelmina
sont les suivants: en mars la gaine exteme prlsente le plus
souvent immldiatement au-dessus du sol une tacfae brune qui
se communique peu k peu aux gaines intirieures. Les plantes
nesediveloppentpascommelesplantessainesetprennent une
teinte chlorotique. En juillet les tiges sont noires k leur pied
sur tout le contour; les plantes commencent k jaunir pr^maturlment, Cesplantes ferment desendroits rondsde dimension
plusou moinsgrande desorte que cesgroupes de tiges courtes
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etjaun&tressed^tachentnettementsurlesplantesen¥ironnantes
encore vertes* Les racing der plantes mortes sont souvent
noires et secassentfacikment.Aux endroits qui sesont noircis
la tige secourbeais^ment.Les tigesblanches seternissent etse
noircissentaubout dequelquessemainespar le dlveloppement
de diff^rentes moisissures telles que Cladosporium et Mucor.
Les plantesrabougriesneproduisent pasdefruitsoudesgrains
trfcs cMtifs.
La maladienesedeclarepassettlement k desendroits d^termin^es, mais da.ns presque tous les champs de bli on peut
trouver quelques plantes atteintes qui sont restles pluspetites,
ont pali et pr^sentent tous les signes caractlristiques de la maladie. Ces plantes se trouvent souvent aux bords des champs.
Si les plantes sont atteintes i un moindre dtgti la longueur
peut Itre la mime que celle desplantes saines.Cependantles
plantes maladessesont noircies klabasedeleur tigeet lenombre et le poids des grains qu'ellesproduisent,reste consid^rablement au-dessous de celui desplantes normales.
3. A un examen mycologique detigesdefroment attaqules
par le pMtin, qui venaient de differentes parties des Pays-Bas,
j'ai tmmi les champignons suivants:
a. Ophiobotus Gramims SACC.
A la base des plantes, entrela tige et la gaine,setrouve un
mycelium sous forme de plaque, formee de hyphes foncls
souventparalMes,et d'appressoria. Dans cemycelium se trouvent les pirithices noire armls d'un col courM d'Ophiobolus
Graminis SACC. Cespirithtcesrenferment d a asquesallonglscla¥iformes;cesasques sont jaunitres, droits ou courMs. Les
ascospores sont bacillaires, courbles et hyalines. Dans leur
jeunesse elles renferment beaucoup de grosses gouttes d f une
substance graisseuse; 1 maturity elies sont divisles en quatre
cellules par trois cloisons.
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Les pitithhcts se ferment dijk en juin. Jusqu'au mois
d'avril de1'ann^esuivanteon peut tmmtt sur le chaume des
p^ritheces remplis d'asques.
La longueur des asques est tres ¥ariee, k savoir de 65,0k
136,1^ De 198 mesurages aiti dMuit quelalongueur moyttmt est de 96,50 ± 0,78p. La longueur a iti representee
graphiquement dans la courbe page 54. Les dimensions des
asques et desspores ont iti mentionn^es dans le tableau page
56. La longueur des sporesvarie de 72 k 118 p.
b.Ophmbolus herpotrichm (FR.) SACC.
Surlechaumesurlequelj'aitrou¥^le22fgvrierdespirith&ces
£ Ophmbolus GraminisSACC.se trouvaient le 28 fivrier des
pitithhets d'Ophiobolus herpotrichm(FR.) SACC.
Ce champignon se distingue d1Ophmbolus Graminis SACC.
par des asques et des spores plus longs et plus minces et
les spores sont jaunes. Les asquesont de 150k 190p delong
sur 9110 p de large. Les spores sont de 140-154 I 2-2,5/*.
Ophmbolus Graminis SACC.sepr^sente partout en Hollande
mais Ophmbolus herpotrichus (FR.) SACC.semble etre rare.
c. Leptosphaeria herpotrichoides DE NOT.
Ce champignon se presente quelquefois sur le froment en
Hollande, dfordinaire cependant sur le seigle et sur les Gramineessau¥ages.Lamakdiedufroment nommleenFrancepietin¥erse, qui est glnlralement attribute kcechampignon, ne se
montre que tres rarement aux Pays-Bas cesdernilres annles.
rf.Wojnowkmgraminis (MCALP. ) SACC.etD. SACC.•
Ce n'est qu'en 1928 que j'ai trou¥€ ce champignon pour la
premiere fois aus Pays-Bas.Pendant les deux demieresann£es
je ne1'aipas retrou¥^.
La dimension des spores est de 23-37 k3-4 p; la longueur
de 29,58 ± 0,07 p9 la largeur de3,47 ± 0,02 p. La longueur
des spores a iti representee graphiquement page 60.
Sur pomme de terre gllosle Wojnowkiagraminisse culti¥e
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facikment en formant des pycnides.
II r^sulte des infections que Wojnowiciagraminis n'est
qu'un parasite faible du froment.
e*Dktyosporiumopamm COOKE et HARE*
Cette moisissure se pr£sente partout aux Pays-Bas k la base
de tiges de ffoment attaqules par FOphiobolose.
/. Tetraploa aristataBERK,et BR.
N'a iti tmmi qu'une settle fois sur un chaume qui avait
tti tistmi pendant quelques mois.
g. Tomla (Iherbarum LK.).
J*ai trou¥^ ce champignon k plusieurs reprises k la base de
tiges de froment atteintes d'Ophiobolose.
h. Fusarium adnmrum(W.G. SM.) SACC.
4.LessporesdfOphmbdus herpotricfms (FR.) SACC. germent
facilement k la fin de flvrier dans tin extrait de terre argileuse
filtrl par une bougie Chamberland.Les cellules dont lesspores
se composent, germent souvent k l'int£rieur des asques; les
filaments myceliens d'une spore font quelquefois des anastomoses a¥ec des filaments myceliens issuesd'uneautre spore.
Danslaculturedu champignon surlagiloseilseforme au bout
de quelque temps des stri.es myclliennes dfune couleur tris
foncle, qui se composent de hyphes r^unis en faisceaux. On
trouve cesfaisceaux aux endroits de contact entre le mycelium
etle¥erre.
Les asques d!OpMobdmGraminis SACC. nesont pas ^jacuiis.
Des qu'on introduit un asque dans de Teaula paroi se dissout.
Lessporesgerment tresmalenoctobre,no¥embre etdecembre;
cen'est qu'au moisdef^¥rier qu'ellesgerment mieux. Pendant
la germination il se forme aux deux extrlmitls et quelquefois
aussi latlralement des tubes germinatifs. Je n'ai jamais trouv£
de sporidies falciformes. Dans des milieux acides le mycelium
neseddveloppepas.
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5. Essais d'infection avec dcs cultures puresd'Ophicbdms
herpotrichas (FR.) SACC*
Dcs asques d'un pititkhct £fOphiobolus herpotrichas, dans
lesquels les spores avaietit gtrmi, furent introduits dans des
tubessur de la gllose et repiquls k plusieurs reprises.De cette
maniere on obtint les cultures R13, R22, R24, R25, R41,
R46 et R48. Le mycelium de ces cultures fut repiqul sur un
melange de quantites egales de grains d'avoine et d'orge;
aussitot que les grains 6taient converts de hyphes, ils furent
meMsavec de la terre, dans laquelle je semais des Graminees.
II resulta de ces essais d'infection que les culture R24, R25
et R48 Itaient k un haut dcgri pathogenes pour le froment
et Forge, tandis que les cultures R13, R22et R41ne Fltaient
pour aucune decesdeux citizlts.
Dans un pot dont la terre avait £t£ infectle d'une culture
R48, j'avais semi 42 grains de froment Wilhelmina; 21seulementenont poussl et 11 plantesmoururentlorsqu'ellesavaient
atteint une hauteur de 5 cm et qu'elles portaient une ou deux
feuilles, Les plantes pr^sentaient les symptomes suivants:
croissance fortement ralentie, disparition totale de la chlorophyE, c.I.d. les plantes blanchissent et s'etiolent k partir
de la base des feuilles, noircissement leger dupieddesplantes.
Des dix plantes restles en vie, huit sont mortes lorsqu'elles
avaient atteint une hauteur de 8 cm. Les deux autressesont
dlveloppees presque normalement,
Les symptdmes sont les mimes pour Forge*
Des grains d'escourgeon Bocumer qui avaient it£ semis au
nombre de 42 dans un pot contaminl de la culture R25f 21
settlement ont poussi* Ces 21 plantes n'ont pas continue leur
croissancea m m e lesplantesquiservaient decontrdk.Au bout
d'unmois17plantesetaientmorteslorsqu'ellesn'avaientqu'une
feuille et qu'elles Itaient hautes de 2 ou 3 cm. Les feuilles
palirentkpartirdeleurbaseetlacouleurblanches'ltenditpeuk
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peujusqu'l la pointe. Lcs4autres plantes palirent quand dies
avaient deuxontroisfeuilles*Aupied desplantesilncsemontrait pas detachenoire*
La culture R46fit mourirforge aveclesmimessymptomes.
mais elle n'attaque pas le froment* Settlement, les experimentationsaveccetteculture n'ont eu lieu qu'avecun petit nombre
de plantes,
Lesrlsultatsdetouteslesexperiencesd'infection se trouvent
dans le tableau page 77, ou le nombre total des grains semes
a ixi indique par des ( )•
II se rencontre done aus Pays-Bas au moins deux races
physiologiques d'Ophiobdus herpotrichus (Fit) SACC, qu'on
peut distinguer par inoculation sur lefroment etForge,
Ophiobolmherpotriefms (Ft*) SACC. n'am^ne pas de piltin
de froment et d'orge, mais fait mourir les plantuks*
6, Essais dfinfection avec des cultures puresi'OpMobolm
Gramims SACC.
Le 24 avril 50 grains de froment Wilhelmina ont £t£ semis
dansdelaterrequiavait£ti infectied'uneculturepure(VOphiQMks GrmmnisSACC*Des40plantesquiont pousse,cinqmoururent quand elles avaient une hauteur de 6 cm* Cependant
ces plantes ne seblanchissaient pas, maisellessecoloraienten
rouge dore* Des autres plantes la premilre feuille etait rouge
doti et les plantes n'avaient que la moitie de la longueur des
plantes qui servaient de eontrdle*Le pied de toutes les plantes
etait colore en noir* Le 20 juin il se trouvait dans des masses
noires de mycelium beaucoup de p&ith&ces dfOphiobdus
Gramims SACC*Lesplantessedoiaientplusvitequelesplantes
normales; les ipm ne renfermaient pas de grains ou cesgrains
etaient fort rabougris*
L*escourgeon Bocumer est sujet k Ophiobotas Gramims
SACC.k un degre beaucoup plus faible que leMl*
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L'Ophiobolose dc froment ct d'orge est cause aux Pays-Bas
par OphioMus Graminis SACC.
Je n'ai pastrouv! de biotypes de ce champignon.
J'ai infect!d'une culture pure d'Ophwbdus GrmmnisSACC.
les Gramin^es sui¥antes, sur lesquelles se sont formes des
p^ritheces: Bromus arvensis LINN., Bromus mollis LINN.,
Bromassecalinus LINN., Festucaelatior LINN., Hordeummurimmt LINN., Hordeum viigare LINN., Triticum compactum
Host., Triticum dimccumSCHIIB., Tritimm durum DESF., TriticumwdgareVILL.
7. Comme Opfuobotus Graminis SACC, ne se d^veloppe pas
sur des milieux acides, on ferait bien d'examiner si l'intensitl
de la maladie du pied ne pourrait pasfitrediminueeenevitant
l'emploi de chaux.
8. On a constat!k plusieurs reprises que FOphiobolose sevit
surtout surleb\i, silacultureant£rieureetait deForge.
9. Les experiences ont prouv! que le pourcentage des tiges
saines est plus grand lorsqu'on astmi tard. (voyezlestableaux
page 103et 104).
10. Aux Pays-Bas il n'y a pas de froment qui soit ptistrvi
delamaladie;il yabien deleg^resnuancesdesensibility,mais
elles nesont pasassezgrandes pour garantir une bonne recolte
sur des terrains infect^s.
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Fig. 1. Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc.
Ascus, afkomstig van tarwestoppel nit Zevenbergschen Hock.
Foto 1Maart 1928.318 x vergroot.
Asqueprovenantdechaumedeffoment deZevenbergschen Hock.
Photo Icr mars 1928.
Fig.2. Ophioboltis herpotrichus (Fr.) Sacc.
Ascospoor,afkomstig van tarwestoppelnit Zevenbergschen Hock.
Foto28Febrtiari 1928.350 x vergroot.
Ascospore provenant de chaume de froment de Zevenbergschen
Hoek. Photo 28 Uvtiet 1928.
Fig.3. Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc.
Gekiemde ascosporen in door Chamberland bougie gefiltreerd
kleiextract.73 x vergroot.
Ascosporesgermles dans de1'extract de terre argileuse filtrec par
bougie de Chamberland.
Fig.4. Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc.
Ascosporen,welke in de asci zijn gekiemd,in door Chamberland
bougie gefiltreerd kleiextract. 85 x vergroot.
Ascospores germees a l'int&ieur des asques dans de Textrait de
terreargileusefilttit parbougiede Chamberland.
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Fig. 1. Ophiobolus Graminis Sacc.
Ascienascosporen,afkomstig uit eenperithecium,dat ontstaan is
op een tarweplant, welke met een reincultuur was geinfecteerd.
15 x vergroot.

Asques et ascospores provenant d'un perithlce qui s'est forme*
sur une tige de froment infectle d'une culture pure.
Fig.2. Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc.
Asci afkomstig van tarweplaat uit Zevenbergschen Hoek. Foto
18Juni 1928.78 x vergroot.
Asques provenant de tige de froment de Zevenbergschen Hoek.
Photo 18juin 1928.
Fig.3. Ophiobolus Graminis Sacc.
Hetzelfde praeparaat als Fig. I, doch sterker vergroot. 170 X
vergroot.

La mime preparation que Fig. 1,maisplus grossie.
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Fig. 1. Ophiobolus Graminis Sacc.
Ascus,waarvan dewand isopgelost.406 x vergroot.
Asque dont la paroiss'est dissoute.
Fig.2. OpWobolus herpotrichus (Fr.) Sacc.
Ascus,waarindesporengeMemdzijn. 180 x vergroot.
Asque danslequel lesspores out germe\
Fig.3. Ophiobolus Graminis Sacc.
Tarwestengel met perithecien,welkeontstaan zijn na infectie van
degrondmetten reincultuur.11 x vergroot.
Tige de froment avec des p&ith&ces£orm& apres contamination
dusold'uneculture pure.
Fig.4. Ophiobolus Graminis Sacc.
Stengel van Bromus arvensis Linn, met perithecien, welke ontstaan zijn na infectie van de grond met een reincultuur. 15 x
vergroot.
Tige de Bromus arvensis Linn, avec des p&ith&cesform& apres
contamination du sol d'une culture pure.
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Fig. 1. Wilhelminatarwe,dieop26April 1929isgezaaidin grond,welke
vermengdismetsterielehaver-engerstkorrels.Foto22Mei1929.
Fromeat Wilhelmina seme 26 avril 1929 dans un sol melange*de
grains d'avoine et d'orge steriles. Photo 22 mai 1929.
Fig.2. Wilhelminatarwe, die op29April 1929isgezaaidin grond,welke
vennengd is met een reincultuur van Ophiobolus herpotrichus
(Fr.) Sacc.op haver- en gerstkorrels. Foto 22Mei 1929.
Froment Wilhelmina semi 29 avril 1929 dans un sol melange*
d'une culture pured'Ophiobolusherpotrichus (Fr.) Sacc.sur des
grains d'avoine et d'orge. Photo 22 mai 1929.
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Fig.1. Wilhekniiiatarwe,dieop24April 1929isgezaaidingrond, welke
vermengd ismeteea reincultuur vanOphiobolus GraminisSacc.
ophaver-engerstkorrels.Foto22Mei1929.
BMWiihelmina semi 24 avril 1929 dans un sol mtiangt d'une
culturepured'OphiobolusGraminisSacc.surdesgrainsd'avoine
etd'orge.Photo22mai1929.
Fig.2. Wilhelmina-tarwe,dieop24April 1929isge«aaidingrond,welke
vermengd is met een reincultuur van Ophiobolus herpotrichus
(Fr.)Sacc.ophaver-engerstkorrels.Foto22Mei1929.
B16Wilhelmina semi 24 avril 1929 dans un sol mtiangi d'une
culturepure d'Ophiobolus herpotrichus (Fr.)Sacc.sur desgrains
d'avoineetd'orge. Photo 22mai 1929.
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Fig*1. Bocumer-wintergerst, die op 1 Mei 1929 is gezaaid in grond,
welke vermengd k met steriele haver- en gerstkorrels. Foto
22 Mei 1929.
Escourgeon Bocumer semi 1 mai 1929 dans un sol mihngi de
grains d'avoine et d'orge stejiles. Photo 22 mai 1929.
Fig.2. Bocumer-wintergerst, die op 29 April 1929 is gezaaid in grond,
welke vermengd is met een reincultuur van Ophiobolus herpotrichtjs (Fr.) Sacc. op haver- en gerstkorrels Foto 22Mei 1929.
EscourgeonBocumersemi29avril1929dansunsolmllange*d'une
culture pure d'Ophiobolusherpotrichus (Fr.) Sacc.sur des grains
d'avoine et d'orge. Photo22mai1929.
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Fig*1. Bocumer-wintergerst,dieop2Mei1929isgezaaidingrond,wclke
vermengd ismet een reincultuur van Ophiobolus Graminis Sacc.
op haver- en gerstkorrels. Foto 22 Mei 1929.
Escourgeon (Bocumer) semi 2 mai 1929 dans un sol me%nge"
d'une culture pure d'Ophiobolus Graminis Sacc. sur des grains
d'avoine et d'orge.Photo 22mai 1929.
Fig.2. Bocumer-wintergerst,dieop6Mei 1929isgezaaidingrand,welke
vermengd is met een reincultuur van Ophiobolus herpotrichus
(Fr.) Sacc.op haver-en gerstkorrels.Foto22Mei 1929.
Deze pot is even dik gezaaid als die m Fig. 1.
Escourgeon (Bocumer) semi 6 mai 1929 dans un sol melange*
d'une culture d'Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc. sur des
grainsd'avoineetd'orge.Photo22mai1929.
Cc pot a iti seme* aussi dru que celui de la lere figure.
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Fig. 1 en 2. Door de Ophiobolus-voetziekte aangetaste Wiihelminatarwe te Wageningen op 1Juli 1930.
Over het vcldje was in September 1928 grond van een besmet
perceel gespreid.

B16Wilhelminaattaqui par lepi^tin-echaudage.Wageningen, ler
juillet 1930.
Sur le terrain avait it£ ^tendu an mots de septembre 1928 du sol
provenant d'un terrain infect^.
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Fig. 1. LinkschebakbevatWilhelminatarwe,welkeop22November1929
gezaaid is m zand, dat gelnfecteerd is met een reincultuur van
Ophiobolus Graminis Sacc.
Rechtsche bak bevat Wilhelmina W G, welke op 7 Januari 1930
gezaaid is in zand, dat gelnfecteerd is met een reincultuur van
Ophiobolus Graminis Sacc. Foto20Juni 1930.
Le chassis a gauche contient du Bli Wilhelmina qui a iti semi
22 novembre 1929 dans du sable containing d'une culture pure
d'Ophiobolus Gfaminis Sacc.
Le chlssis a droite contient du Bli Wilhelmina WG, semi
7Janvier 1930dans dusablecontainingd'uneculturepured'Ophibolus Graminis Sacc. Photo 20 juin 1930.
Fig.2. Wilhelminatarwe, afkomstig van mijn proefveld te Beesel (L.).
De linksche plant isgezond,demiddelsteisin geringe graad door
Ophiobolose aangetast, de rechtsche plant is sterk aangetast en
door de ziekte afgestorven. Foto 31 Juli 1928.
Bli Wilhelmina. La plante a gauche est saine, celle du milieu est
atteinte a un certain degr£ d'Ophiobolose, la plante a droite est
attaqule a un haut dtgti et est morte de cette infection. Photo
31juillet 1928.
Fig.3. Door de Ophioboius-voetziekte aangetaste Svalofs Staaltarwe,
afkomstig van mijn proefveld te Beesel (L.). Foto 10 Augustus
1928.
Bli (Svalofs Staaltarwe) attaqul par l'Ophiobolose et provenant
demonchampd'explrimentation.Photo 10aout1928.
Fig.4. Wilhelminatarwe, welke gelnfecteerd is met een reincultuur van
Ophiobolus Graminis Sacc.
BleWilhelmina infecte d'une culturepured'Ophiobolus Graminis
Sacc.
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Fig, L Ophiobolus Graminis Sacc. in reincultuur op ecu menpel van
haver- en gerstkorrels, die op 12October 1929met de zwam zijn
geent. Foto 12 November 1929.
Une culture pure d'Ophiobolus Graminis Sacc.sur un melange
de grains d'avoineet d'orge.
Fig.2. Met een reincultuur van Ophiobolus Graminis Sacc.geinlecteerdeWilhelminatarweplant,twee maanden na dezaai.Aan de basis
der plant in het zwartgekleurde gedeelte bevinden zich vele perithecien.De plant isafkomstig uit de pot, welkeopPlaat V,fig. 1
gereproduceerd is. Foto 24 Juni 1929.
Bli Wilhekninainfect^d'uneculturepured'OphiobolusGraminis
Sacc; deux mois apres le temps des semailles. A la base de la
plante a Tendroit noirci se trouvent beaucoup de pMtheces. La
plantevient du pot reproduit alacinqui^meplanchefig. 1.
Photo 24juin 1929.
Fig.3. De korrelopbrengst der drie tarweplanten, welke op Plaat DC,
fig. 2n\n afgebeeld.
La r^colte des trois plantes de froment reproduites Planche IX,
fig. 2.
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Fig. 1. Basis van tarweplant met perithecien van Leptosphaeria herpotrichoidesdeNot.Foto26Augustus1929.
Labased*unetigedefroment avecdesplritMcesdeLeptosphaeria
herpotrichoides de Not. Photo 26aout 1929.
Fig.2. Leptosphaeria herpotrichoides de Not.
Ascus uit perithecium op Apera spica venti Linn.
Foto7Augustus 1928. 517 x vergroot.
Asque de p^rithece sur Apera spica veati Linn.
Photo 7 aollt 1928.
Fig. 3. DictysporiumopacumCooke &Hark. 600 X vergroot*
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Fig. 1. Door Leptosphaeria herpotrichoides de Not. aangetast roggeveld
in de nabijheid van Wageningen.Foto 15Juli 1929.
Champ de seigle attaque par Leptosphaeria herpotrichoides de
Not. Environs de Wageningen.Photo 15juillet 1929.
Fig.2. Wojnowicia graminis (McAlp.) Sacc.et D. Sacc.
Reincultuur met velepycniden opaardappel-glucose-agar.
Culture pure avec beaucoup de pycnides sur pomme de terre
gelos^e.
Fig.3. Wojnowicia graminis (McAlp.) Sacc. et D. Sacc. Stylosporen.
598 x vergroot.
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STELLINGEN
L
De „carriers" biedcn ccn mogelijkheid om te onderzoeken
of VacuolariumIwanowski LIKHITE en andere intracellulaire
vacttolenlichaampjes, deoorzaken dervirusziekten zijn.
IL
Het virus verspreidt zich nict steeds door de geheele plant*
(ELZM, Diss*Wageningen, 1927,p.2.)
III.
De conclusie van BERLESE, dat OphiobolusGraminis SACC.
synoniem is met Ophiobolus cariceti (BERK, et BROOME) SACC.
en met Ophiobolus eucryptus(BERK, et BROOME) SACC. berust
op een onjuiste interpretatie der door BERKELEY en BROOME
verrichte metingen van de lengte der ascosporen.
(BERLESE, Iconesfungomm, II, 1900,p. 122.)
IV.
VerticUlium albo-atrum REINKI et BERTH, heeft geen microsclerotien en is daardoor te onderscheiden van VerticUlium
Dahlim KLEB.
(WOLLQCWEBER, Arb. Biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtsch., 17, 1929, p. 273.)
V.
Onder^oekingen,welkehetvindenvanbiotypen bijPuccima
glumarumERIKSS. et HENN. ten doel hebben en welke niet geschieden bij constante temperaturen, zijn waardeloos.

VL
Het kan niet van economisch belang worden geacht, dat de
kweeker zichin groote mate laat kiden door de wensch resistente rassen te kweeken, indien het plantenziekten betreft,
waarvanbekend is,datzijdooreenweinigkostbarezaadbehandeling kunnen worden voorkomen,
VIL
Het onderzoek betreffende de kaiktoestand in de zin van
HUDIG, behoort zoo spoedig mogelijk uitgebreid te worden
met een onderzoek over de invloed van deze toestand op de
in de bodem levende phytopathogene microorganismen.
VIIL
Het is wenschelijk, dat naast bestudeering van ziekten, die
in bepaalde jaren ernstige schade aanrichten, ook onderzoek
plaatsheeftvandieziekten,welkezddm ofnooitbnitengewoon
hevig worden, doch die ieder jaar opniettw aan de gewassen
zooveelschadeaanrichten, dat doelmatigebestrijding eeneconomisch belang kan worden geacht.
DL
Met het oog op dewenschelijkheid van een bestrijding der
op grassen en andere voedergewassenvoorkomendeUredineae,
is het noodzakelijk experimenteel te onderzoeken of de vermeendegiftigheid voor dieren der aangetaste plantendeelen in
werkelijkheid bestaat,

Het is van belang, dat bijarchaeologischeenandereopgravingen uitvoerig onderzoek wordt ingesteld naar de resten van
cultuurplanten enhuisdieren.
¥ooral de Limbitrgscheburchttttlnes bevatten vermoedelijk
in dit opzicht rijk materiaaL

XL
Het isgewenscht,dat de Landbonwhoogeschool actief deelneemt aan hct onderzoek naar de diversiteit van cultuurgcwasscn in verschilknde centra*
XIL
De vatbaarheidscijfers in de Rassenlijst van het Institute
voor Plantenveredeling moeten berusten op experimented onderzoek.
XIIL
Voor de toekomstige veredeling der Nederlandsche tarwerassen zijn dein Per%ie# Georgie en Afghanistan voorkomende
tarwes van meer beteekenis dan de in West-Europa voorkomende*
Hetisdaaromgewenschteenzoovolledig mogelijke eollectie
van bedoelde tarwes tevormen*
XIV.
Heteroplolde soortbastaarden zijn van belang voor de plantenveredeling,
XVProevenvanPirbvanooverjonolyse behooren opuitgebreide
schaal genomen te worden met landbouwgewassen*
XVL
Eenonderzoekoverdeerfelijkheidvanpathogeneeigenschappen van fungi is nit wetenschappelijk en practisch oogpunt
van groote beteekenis*
Ophiobolus herpotrichus (Fit) SACC*kan een geschikt object
voor een zoodanig ondeizoek bij Pyrenomyceten blljken*

