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ALGEMENE INLEIDING
De ernstige gevolgen, die de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora
infestans (MONT.) DE BARY, in het midden van de vorige eeuw in Ierland heeft
gehad, worden dikwijls in publikaties vermeld. Minder bekend is, dat ook in
Nederland door het optreden van deze ziekte in 1845en daarna vele mensen in
moeilijke omstandigheden zijn geraakt. Hoewel de opbrengst van aardappelen
voor 1845aanjaarlijkse schommelingen onderhevigwas,golddeaardappel toch
als een oogstzeker gewas. Kleine landbouwers en landarbeiders konden met behulp van zelfverbouwde aardappelen de wintermaanden doorkomen. Voor hen
waseen stukje aardappelland onmisbaar. Landarbeiders moesten hiervoor dikwijls een abnormaal hoge pacht betalen. In Herwijnen werd volgens HOOYER
(1847)voor eenmorgen1) somsmeer dan f 100,—pacht betaald. De aardappelprijs wasvoor 1845ongeveer 1a 2gulden per hi. De betekenisvan zelfverbouwdeaardappelen voor delandarbeiders komt hier duidelijk naar voren.
De aardappelziekte kwam in het beruchte jaar 1845 omstreeks 25juli in de
Betuwe voor en 28juli in Groningen (Staats-courant 16 September 1845). Het
weer was injuli en in de eerstehelft van augustus bijzonder gunstigvoor het optreden van de ziekte (Alg. Versl. Landb. 1845). Onder deze omstandigheden
breidde de schimmel zich zeer snel uit, zodat in een korte tijd vele aardappelpercelen ernstig door de ziekte waren aangetast. Wanneer men bedenkt, dat in
die tijd aardappelen later gepoot werden dan tegenwoordig, zal het iedereen
duidelijk zijn, dat de opbrengst in 1845welerglaag moet zijn geweest. De hoeveelheid neerslagwasin augustusbijzonder groot,zodat vooral op de zwaardere
grondenzeerveelknolaantastingvoorkwam. Verschillendelandbouwers hebben
hun aardappelland omgeploegd om opnieuw aardappelen te poten in de veronderstelling, dat dit nieuwe gewaswel gezond zou blijven. Ze hebben niet veel
succes gehad.
Nauwkeurige gegevens over de aardappelopbrengst in 1845zijn niet bekend.
In de Bommelerwaard waar men gewend was aan opbrengsten van 200-300 hi
per ha, schijnt de gemiddelde opbrengst ongeveer 6 hi per ha geweest te zijn.
(Meded. Geld. My. 1846).Uit het „Algemeen verslag wegens den staat van den
landbouw in het Koninkrijk der Nederlanden 1845" zijn de volgende gegevens
overgenomen:
Provincie
Limburg
Noord-Brabant
Zeeland
Noord- enZuid-Holland
Utrecht
Gelderland
Overijssel en Friesland
Groningen en Drenthe
x

Aardappelopbrengst in 1845
10% van de normale opbrengst
25% van de normale opbrengst
Aardappeloogst geheel mislukt
35% van de normale opbrengst
25% van de normale opbrengst
Op de kleigrond bijna geen opbrengst
Op de zandgrond lage opbrengst
Zeer lage opbrengst 2 )
Zeer lage opbrengst

~) Hiermeeis waarschijnlijk een Geldersemorgen = ± 0,3ha bedoeld.
) Volgens DORST(1929)wasdeopbrengst in Friesland 25% van denormale opbrengst.
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In 1846 waren de opbrengsten al niet veel beter. De gevolgen van deze misoogsten waren bijzonder groot. De aardappelprijzen liepen sterk op. THYN
(1949) deelt mee, dat enkele landbouwers in Katwijk in 1844 f0,25 per hi voor
vroege aardappelen ontvingen. In 1845 verkochten deze landbouwers aardappelen voor f 10,— per hi. Tengevolge van de schaarste aan aardappelen werden ook de andere levensmiddelen duurder. De prijs van tarwe en rogge werd
ongeveer tweemaalzohoog.Volgens KLEYWEGT &VAN DER KNAAP werd op het
eiland Rozenburg f24,— per hi tarwe betaald, terwijl in 1844 de tarweprijs
f 6,—af 8,—per hiwas.
Voor vele landarbeidersgezinnen brak een zeer moeilijke tijd aan. De aardappel waarvan zenog enige verdiensten plachten te hebben en waarmee ze zich
vooral moesten voeden, Met hen in de steek. Met hun toch al zo karig loon
moesten ze dure levensmiddelen gaan kopen. HOOYER (1847) heeft een beschrijving gegeven van de wantoestanden, die hierdoor in vele gezinnen in de
Betuwe zijn ontstaan. „Grote scharen van behoeftigen trokken langs de huizen
en daaronder velemannen enjongelingen, die nooit gebedeld hadden." In Herwijnen gingen velemensen voor f0,15 per dag zwaar graafwerk verrichten. Met
dat werk konden ze nauwelijks een brood van 10 ons per dag verdienen. Deze
mensen waren nog blij, dat zewerk hadden. Vele gezinnen hadden in het geheel
geen inkomsten. In diejaren werd de helft van de inwoners van de dorpen in de
omgeving van Zalt-Bommel bedeeld, maar omdat zoveel nood gelenigd moest
worden, waren de middelen lang niet toereikend. Verscheidene mensen zijn van
honger gestorven. HOOYER staaft zijn bewering met doktersverklaringen. Hoewel aangenomen moet worden, dat de Betuwe een van de zwaarst getroffen gebieden isgeweest, bleek ook elders in Nederland de nood hoog gestegen te zijn.
Het sterftecijfer was volgens THYN (1949) in 1846 met 2 5 % gestegen. In 1847
was de nood zo groot geworden, dat op 2 mei een algemene biddag werd gehouden. De regering trachtte door openbare werken de arbeiders te helpen. Ook
werden deinvoerrechten van granen en aardappelen verlaagd om prijsstijgingen
zoveel mogelijk tegen tegaan. De bevolking heeft zich tamelijk rustig gehouden,
hoewel het in enkele steden o.a. Amsterdam, Haarlem, Delft, Franeker, Leeuwarden en Groningen tot kleineuitbarstingen isgekomen (THYN 1949).
Voor vele landbouwers zijn dezejaren nog niet zo slecht geweest. De prijzen
van andere produkten liepen zo hoog op, dat de verliezen, aan aardappelen geleden, hierdoor weerwerden goed gemaakt (KLEYWEGT & VAN DER KNAAP). Het
aardappelareaal kromp sterk in. I n d e Bommelerwaard waar in 1845 op 60%
van het bouwland aardappelen voorkwamen, was dit in 1846 teruggelopen tot
28%. Volgens gegevensvan DORST(1929)bedroeginFriesland in 1847het aardappelareaal slechts 57% van datin 1845.
N a 1846 kwamen er jaren, waarin de aardappelziekte minder hevig optrad.
Ook gingen de landarbeidersgezinnen zich langzamerhand aan de nieuwe toestand aanpassen door minder eenzijdig op de aardappelteelt te steunen. Bovendien bleek reeds spoedig,dat sommige rassen veelminder vatbaar waren voor de
ziekte dan andere rassen.
Verschillende onderzoekers hebben zich afgevraagd, hoe het mogelijk was,
dat de aardappelziekte in 1845in geheel West-Europa ineens zo algemeen voorkwam. Dikwijls wordt de veronderstelling geuit, dat de ziekte voor 1845 al geruime tijd in Duitsland en Belgie aanwezig was. De mening dat de aardappelziekte in Duitsland reedsvoorkwam, berust vooral op gegevens van VON MAR-

TIUS (1843) enHALLIER (1868). Volgens BERGSMA (1845) was ook in Nederland
de ziekte al voor 1845 bekend. VON MARTIUS en BERGSMA hebben zeer waar-

schijnlijk Fusarium-zieke knollen vereenzelvigd metPhytophthora-zieke knollen. Een commissie in Duitsland (BERGSMA 1846)en VROLIK, NUMAN, VAN HALL

en BRANTSin Nederland (Staats-courant 22 September 1845) namen het standpunt in, datdeaardappelziekte niets temaken had met dedoor VON MARTIUS
beschreven ziekte. Evenals BERGSMA noemt HALLIER (1868) dekrulziekte (een
virusziekte) in eenadem metdeaardappelziekte. Uithungegevens mag men
daarom geen conclusies trekken. Demededeling van MORREN (1845), dat in
1842indeomgevingvan Luik deaardappelziekte alvoorkwam, is waarschijnlijk
meer betrouwbaar.
Du MORTIER (1845) heeft eenbeschrijving gegeven vanhetverloop van de
ziekte inBelgie. Eind juni 1845 kwamen inhet zuiden deeerste verschijnselen
voor. Tussen 6en 8juli vond ereen massaleverspreiding plaats. Op 24juli constateerde hijdeziekte bij Luik. Indie tijd trad de aardappelziekte ook in de
Betuwe op.Volgens Vis (1846) waren de aardappelen half augustus 1845inde
omgeving van Frankfurt nog gezond en tussen Keulen en Aken kwam de ziekte
nog maar inzeer lichte graad voor, terwijl inBelgie en Zeeland deaardappelen
op dattijdstip ernstig aangetast waren. Hijheeft dezelfde symptomen in 1844
ook al opWalcheren in aardappelen gezien. De beschrijvingen van DU MORTIER
(1845) en Vis (1846) doen vermoeden, datde aardappelziekte in Belgie enin
Zeeland isbegonnen. Door het bijzonder vochtige weer heeft deschimmel zich
in korte tijd over grote afstanden verspreid. Hetisechter niet uitgesloten,dat
ook opandere plaatsen de ziekte reeds voorkwam, maar betrouwbare gegevens
hierover ontbreken.
MASTENBROEK (1952) heeft een schatting gemaakt van de schade, welke jaarlijks door Phytophthora wordt veroorzaakt en welke kosten met de huidige bestrijding gepaard gaan. Ondanks degenomen maatregelen komt hij toteengemiddeld verlies van ± f 15.000.000,—.Daarbij komen nog de sproeikosten,die
door hem op ± f5.000.000,— geschat worden. Te zamen wordt dit ±
f 20.000.000,—,eenbedrag dat hij gelijk steltaan ± 13.000ha aardappelen. Zijn
schatting is aan de voorzichtige kant. Ook de extra-kosten van het sorteren van
ziekepartijen worden door hemwelgenoemd, maar niet geschat. Wanneer men
gebruik maakt van de gegevens van BOESJES & KETELAAR (1955), die gedurende
vijf jaar uitgebreide proefnemingen hebben verricht, komt men toteen bedrag,
dat tweemaalzohoogisalshet zojuist genoemde.
Langs verschillende wegen wordt getracht deschade, die door deaardappelziekte wordt veroorzaakt, teverminderen, bijvoorbeeld door hetkwekenvan
resistente rassen, door de toepassing van meer efficiente bestrijdingsmiddelen en
bespuitingsmethoden en door het geven van waarschuwingen voor kritieke
perioden. Ondanks aldezemaatregelen isde schadenogaanzienlijk. In Amerika
is echter delaatste jaren aangetoond, datmenookopeenandere wijze Phytophthora kan bestrijden. Men heeft daar geconstateerd, datdeschimmel vaak
het eerst voorkomt op opslag vanweggeworpen Phytophthora-zieke knollen.
Het vernietigen van dit opslagheeft dus betekenis.
In Nederland was weinig bekend over het eerste optreden van deaardappelziekte. Deoverwintering van deschimmel werd hier evenals elders totnogtoe
hoofdzakelijk in het laboratorium bestudeerd. Wilmenevenweltewetenkomen,

waar Phytophthora elkjaar vandaan komt, dan is het gewenst het onderzoek
naarhetveldteverleggen.Door hetdoenvanpraktijkwaarnemingen ishetmisschienmogelijk meerinzicht tekrijgen in het eerste optreden, wat weer nieuwe
gezichtspunten over het gehele overwinteringsvraagstuk kan opleveren. Onder
de overwintering wordt verstaan, de wijze waarop de schimmel in de periode,
waaringeenaardappelgewasophetlandvoorkomt, overblijft.
OnderleidingvanProf.Dr.A.J.P. OORTwerdalsstudent met dit onderzoek
begonnen. Allereerst werd een gebied uitgezocht, waar praktijkwaarnemingen
zouden wordenverricht. In hoofdstuk I wordt gemotiveerd, waaromDe Streek
hiervoor isgekozen. In dit hoofdstuk zijn verder dewaarnemingen, dieaangevuld zijn met kas- en veldproeven, beschreven. Door deze waarnemingen en
proeven washet mogelijk deoverwintering van Phytophthora nauwkeuriger te
beschrijven. Hettweedehoofdstuk handelt overdeepidemiologie.Hierinwordt
beschreven, hoedeaardappelziektezichvan bepaalde punten uit over het land
verspreidt en welkefactoren hierop van invloed zijn. Een behandeling hiervan
waseerstmogelijk, toenmeerbekendwasgewordenover deoverwintering. Dit
geldteveneensvoorhetlaatstehoofdstuk, datbetrekkingheeft opdebestrijding.
Indithoofdstuk wordenenkelemaatregelen genoemd, dieaardappeltelers kunnennemenomhetvroegeoptredenvandeaardappelziektetegentegaan.Bovendienwordenenkeleproeven beschrevenenmogelijkheden aangegeven, dievoor
verderonderzoekvanbetekeniskunnenzijn.
Wanneer in detekst over zieke knollen of planten wordt gesproken, worden
hier steedsknollen ofplanten onder verstaan, diedoor Phytophthora infestans
zijn aangetast. Eveneens is in dit geschrift Phytophthora infestans dikwijls afgekortmetPhytophthora.
Een plant wordt secundair-ziek genoemd, als de parasiet uit de aangetaste
knolineenofmeerStengelsnaarbovenisgegroeid.
Een plant die op een andere wijze is gei'nfecteerd, wordt primair-ziek genoemd.
Eengroepziekeplantenineenaardappelveldwordteenhaardgenoemd.
Eenhaard waarin eenziekeplantvoorkomt, dieontstaanisuiteenaangetasteknol,wordtprimairgenoemd.
Bij dit onderzoek werd veelsteun ontvangen van de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst en van de Plantenziektenkundige Dienst. Vooral de keuringsdiensten van Noord-Holland en Drenthe hebben veel medewerking verleend.
Tijdens het onderzoekinDeStreekheeft inhetbijzonder de districtscontroleur
N.W.OOTEMANveeltot hetslagenvanditwerkbijgedragen. Opdezeplaatswil
ikhemmijnerkentelijkheidbetuigenvoorzijnzogewaardeerdemedewerking.

HOOFDSTUK I

DE OVERWINTERING
1. L I T E R A T U U R O V E R Z I C H T

Na 1845 heeft menzichveelmoeitegegevenomdeoorzaakvandeaardappelziekteoptesporen.Demeningenzijn hierovernogalverdeeldgeweest,totdat in
1861 hetklassiekewerkvanA. DEBARYverscheen:„Diegegenwartigherrschende Kartoffelkrankheit, ihre Ursache und ihre Verhiitung". Hij toonde hierin
duidelijkaan,datPhytophthorainfestans dezeziekteveroorzaakt.
Toenmendeoorzaakvandeaardappelziekte kende,gingmenzichookbezighouden met devraag, hoe Phytophthora vanjaar totjaar overblijft. DE BARY
heeft ditprobleemookreedsbestudeerdenkwamtotdeconclusie,datdeschimmelalsmyceliuminziekeknollenoverwintert.Nahemhebbenveleanderen zich
met dit onderwerp beziggehouden. Sommigen hebben de opvatting vanDE
BARY kunnen bevestigen, terwijl anderen daar niet in geslaagd zijn. Wanneer
men de literatuur bestudeert, blijkt, dat men speciaal aan drie mogelijkheden
heeft gedacht,nl.overwintering:
a. alssaprophytindegrond
b. indevormvanoosporen
c. alsmyceliuminziekeknollen.
Naast deze drie mogelijkheden zijn nog enkele andere te noemen. Zo was
MASSEE (1910) de mening toegedaan, dat in bijna iedere knol en in de hieruit
groeiende planten de schimmel latent aanwezig zou zijn. ERIKSSON (1916 en
1921)gingnogietsverder en stelde dezgn.mycoplasma-theorie op.De schimmelzouvolgens dezetheorie onzichtbaar inhetprotoplasma van decellenvan
deplantaanwezigzijn.Naderhandzijnnooitonderzoekingenverricht,diesteun
gavenaandezeveronderstellingen.
Ook heeft men wel gemeend, dat Phytophthora 's winters op een andere
waardplant voor zou komen. DE BARY (1861 en 1876) heeft reeds aan deze
mogelijkheid gedacht. Zijn onderzoek hierover heeft evenwel aangetoond, dat
dezewijzevan overwinteren nietbelangrijk kanzijn. HASKELL(1921)vermeldt,
dat Atropa belladonna aangetast kan worden door Phytophthora infestans.
MOORE(1946)trof in hetveldeenplant van Solanum dulcamara aan, diein oktober aangetastwasdoorPhytophthora. PETERSON(1947)deeltmee,datvande
elf wilde overjarige Solanaceeen, die hij inoculeerde, de schimmel alleen op
Solanum dulcamara sporuleerde.In hetveldheeft hij dezeplant nooit ziekaangetroffen. HoewelPhytophthora optomatenvoorkankomen,achtOORT(1954)
het niet waarschijnlijk, dat inhetvoorjaar infectie uitgaat van vroege tomaten,
dieinwarenhuizen gekweektworden, aangezien hierop nooit Phytophthora is
geconstateerd. Uit deliteratuur krijgt men niet deindruk, dat de schimmel op
eenanderewaardplantkan overblijven.
Van sporangien van Phytophthora is bekend, dat zij door de wind kunnen
wordenmeegevoerd.Indrogeluchtverliezenzeechter spoedighun kiemkracht.

Volgens OORT(1954)ishet onwaarschijnlijk, dat in Nederland deeerste infecties
door aangewaaide sporangien ontstaan.
Achtereenvolgens zullen nu de drie eerstgenoemde mogelijkheden in 't kort
besproken worden.
a. BREFELD (1883) was de eerste, die veronderstelde, dat Phytophthora infestans als saprophyt in de grond zou kunnen overwinteren. MELHUS (1915) en
ERIKSSON (1916) meenden, dat KtiHN(1870) deze veronderstelling reeds uitgesproken had,hetgeen terecht door DE BRUYN (1922) bestreden werd. Laatstgenoemde is zelf ook tot de conclusie gekomen, dat de schimmel saprophytisch
kan levenenbestrijdt MELHUS (1915), JONES, GIDDINGS & LUTMAN (1912), die
constateerden, dat dezehoogstens opeenafstand van ± 1cmvaneenzieke knol
in degrond istevinden. D E BRUYN (1926)heeft aangetoond, dat in gesteriliseerdebaggeraarde de schimmelbijnavierjaar inlevenkanblijven.In gesteriliseerde
kleigrond blijkt zijbeter tekunnen groeien daningesteriliseerde zandgrond. Het
aanwezig zijn van organische stof is van essentieel belang. Bovendien heeft DE
BRUYNaangetoond, dat deschimmeleentemperatuur van-25°Ckan verdragen.
Uit haar proeven heeft zij de conclusie getrokken, dat Phytophthora infestans
saprophytisch in de grond kan leven en op deze wijze in de grond kan overblijven. Ook SNIESZKO e.a. (1947) gelukte het de schimmel in gesteriliseerde
grond gedurende geruimetijd (146dagen)inleven te houden.
Andere onderzoekers, zoals MURPHY (1922),hebben ook dezewijze van overwintering onderzocht, maarzijndaarbijuitgegaanvannormale,niet gesteriliseerde grond. Het bleek hun echter, dat Phytophthora dan slechts enkele weken in
leven kan bhjven. Om de infectiekansen te vergroten pootte STEWART (1913) in
januari aardappelen in kisten, die in de 'herfst met grond, zieke knollen en
Stengels waren gevuld. Ondanks gunstige omstandigheden ontstonden uit de
gepote knollen gezondeplanten. SCHILBERSZKY(1928)stampteindeherfst grond
enziekedelenvan aardappelplanten ineen kist, diebuiten onder een afdak werd
geplaatst. In het voorjaar kon hij hieruit Phytophthora isoleren. Men vraagt
zichechter af ofzulke omstandigheden zichin hetveld voordoen.
Wanneer de schimmel als saprophyt zou overwinteren, zou men moeten kunnen aantonen, dat aardappelen, die op een veld staan, waar het voorafgaande
jaar de ziekte optrad, eerder ziek worden dan aardappelen geteeld op grond,
waaropnooit aardappelen verbouwd zijn. Dit isechter niemand gelukt. Volgens
LOHNIS (1922) is het juist de ervaring van Friese boeren, dat men dikwijls het
eerst de ziekte aantreft op gescheurd grasland. Waarschijnlijk speelt de sterke
loofontwikkeling hierbij een rol.
b. D E BARY (1861) toonde aan, dat sporangien in grond maar een kort leven
zijn beschoren. MURPHY (1922) vond, dat grond die met sporangien gei'noculeerdwas,34-44dageninfectieus bleef.
Het zou echter mogelijk kunnen zijn, dat Phytophthora infestans in de vorm
van oosporen kan overwinteren.Aangezien oosporen bij Phytophthora-soorten
vrij algemeen voorkomen, heeft men zeer intensief gezocht naar de oosporen
van Phytophthora infestans. SMITH(1876)wasdeeerste,diemeendezegevonden
te hebben, maar dit werd door DE BARY (1876) zeer beslist bestreden. Hij was
van mening, dat SMITH oosporen van Pythium-soorten heeft aangezien voor
oosporen van Phytophthora infestans.
SMORAWSKI (1890) beweerde oogonien gezien te hebben op zieke knollen en
MURPHY (1927) vond op zieke knollen enkele oosporen. Hij heeft een nauw8

keurigebeschrijving van deze oosporen gegeven. Wanneer zegescheiden werden
van dezieke knol, gingen zeechter dood.
Verschillende onderzoekers zoals CLINTON (1911), JONES e.a. (1912), PETHYBRIDGE & MURPHY (1913), ROSENBAUM (1917), LOHNIS (1922) en DE BRUYN
(1926), vonden op voedingsbodems waarop Phytophthora infestans gekweekt
werd, oosporen.
Het is duidelijk, dat de schimmel onder bepaalde omstandigheden wel oosporen kan vormen. In de natuur blijkt zij deze eigenschap zo goed als verloren te
hebben.Hoeweloosporen dusweleenenkelemaalzijn aangetroffen, volgtuit de
literatuur niet, dat ze bij de overwintering van Phytophthora infestans een rol
spelen. Zelfs MURPHY (1927),dieze op zieke knollen vond, neemt dit standpunt
in. BRAUN (1953) heeft evenwel onlangs opnieuw de vraag gesteld, of de
oosporenvorming niet algemeneris,dan men tot nog toeheeft aangenomen.
c. D EBARY (1861) was een der eersten, die de mogelijkheid opperde, dat
Phytophthora in zieke knollen zou overwinteren. Het lukte hem uit een aangetaste knol een zieke plant te krijgen. Na hem zijn er verscheidene onderzoekers
geweest, die zieke knollen hebben gepoot om na te gaan, of dit verschijnsel algemeen voorkomt. Om de lezer niet te vermoeien met de beschrijvingen van al
dezepogingen, wordt volstaan met een overzicht in devorm van een tabel. Van
ieder onderzoeker werd nagegaan, hoeveel zieke knollen hij in totaal heeft uitgepoot en het resultaat daarvan. Deze tabel, die proeven, genomen onder verschillende omstandigheden (o.a. kas- en veldproeven), samenvat, is alleen bedoeld om eenindruk te geven van het resultaat, dat men met het poten van zieke
knollen heeft gehad.
TABEL 1. Samenvatting van de gegevens van verschillende onderzoekers betreffende het percentage zieke planten afkomstig van aangetaste knollen
Table1. Survey of thedataobtainedbyseveralworkersconcerning thepercentageofdiseased
plantsderivedfrom affectedtubers

Onderzoeker
Worker

DeBary
1876
Brettschneider
1876
Peters
1876
Jensen
1887
Pethybridge
1911
Jones e.a
1912
Melhus
1913 en 1915
Lohnis
1922
Zimmermann
1924
Salmon &Ware
1926
Murphy &McKay . . . . 1927
Bonde &Schultz
1943
Peterson
1947
Hanni
1949
Keay .
1953en 1954
Hirst
1955

Aantal gepote
zieke knollen
Numberof
diseasedtubers
planted
50
12
44
100
144
20
1200
255
14
100
16
1410
90
958
64
246

Aantal zieke
planten
Numberof
diseasedplants

Percentage
ziekeplanten
Percentageof
diseasedplants

1
0
0
7
0
0
9
0
0
2
2
4
9
1
12
2

2
0
0
7
0
0
08
0
0
2
13
0,3
10
0,1
19
0,8

Het werk van BRETTSCHNEIDER en PETERS is door PRINGSHEIM (1876) beschreven. MASSEE (1906) nam ook waar, dat zieke knollen zieke planten gaven. Terecht bestrijdt PETHYBRIDGE (1912) zijn proefnemingen. Ook SCHILBERSZKY
(1928) en LIMASSET (1939) maken melding van zieke planten, terwijl SCHLUMBERGER (1927) uit zieke knollen uitsluitend gezonde planten kreeg. De mededeling van PETERSON (1947), dat PETHYBRIDGE (1911) uit zieke knollen zieke
planten verkregenzou hebben, is onjuist.
Deze tabellaat zien, dat het sommige onderzoekers gelukt is uit zieke knollen
ziekeplantentekrijgen, terwijl anderen daar nietingeslaagdzijn.Het percentage
ziekeplanten blijkt sterk te varieren. Verreweg de meestezieke knollen brengen
of een gezonde plant voort of komen niet boven.
Het is dan ook goed te begrijpen, dat vele onderzoekers en vooral diegenen,
aanwiehetniet geluktisuitaangetaste knollenziekeplanten tekrijgen, zijn gaan
twijfelen aan deze wijze van overwinteren. De meeste onderzoekers zijn het
er over eens, dat het moeilijk te verklaren is, hoe de aardappelziekte 's zomers
zo plotseling algemeen kan optreden, wanneer het percentage ziekeplanten zo
laagis.
Zieke knollen komen niet alleen voor in pootaardappelen, maar worden ook
gevonden op afvalhopen e.d. BIFFEN (1926) wijst op het gevaar van aangetaste
knollen, die bij het opruimen van aardappelkuilen op het land blijven liggen.
BONDE & SCHULTZ (1943) onderzochten in Maine gedurende de periode van
1935-1940 in totaal 417 afvalhopen, waarop aardappelopslag voorkwam. Hiervan bleken 237 al vroeg gei'nfecteerd te zijn met Phytophthora. Van 52 afvalhopen kon worden aangetoond, dat hiervan infectie was uitgegaan op de omringende aardappelvelden. Daarom wijzen BONDE & SCHULTZ terecht op het
grotegevaarvanafvalhopen. Ook LARSON (1944)en HANNI (1949)vonden sterk
gei'nfecteerde afvalhopen, terwijl uit waarnemingen van BROOKS (1919) blijkt,
datvan ophetveldgeworpen ziekeknollen infectie kan uitgaan.
Door het werk van MELHUS (1915), MURPHY & M c KAY (1927), BONDE &
SCHULTZ (1943) en PETERSON (1947) isin Amerika de meningvrij algemeen verbreid, dat door Phytophthora geinfecteerde knollen een gevaar opleveren voor
het aardappelgewas. In Nederland is hier weinig onderzoek over gedaan.
LOHNIS (1922) pootte zieke knollen, maar kreeg geen zieke planten, terwijl DE
BRUYN (1926) veel werk verricht heeft over de saprophytische levenswijze van
Phytophthora infestans. De opvattingen van DE BRUYN hebben hier algemeen
ingang gevonden.
Aangezien HANNI (1949) onlangs een zeer uitvoerig overzicht heeft samengesteld, is volstaan met een beknopt literatuuroverzicht. In dit geschrift zullen
slechtsenkele onderdelen van deliteratuur uitvoeriger besproken worden.
2. M E T H O D E VAN O N D E R Z O E K

Van de onderzoekers die in de vorige paragraaf genoemd zijn, hebben de
meesten volstaan met het nemen van laboratoriumproeven. Hoewel deze werkwijze het voordeel heeft, dat men het object van studie goed onder controle
heeft, verdient het in sommige gevallen de voorkeur eerst veldwaarnemingen te
doen en daarna door laboratoriumproeven deverkregen resultaten te verifieren.
Niet alleonderzoekers namen genoegen met laboratoriumproeven. Zo maken
MELHUS (1915), BEAUMONT (1934), GODFREY (1941) WAGER (1943) en PETERSON
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(1947) melding van meer of minder duidelijke haarden, vanwaar de aardappelziekte zich verspreidde. BIFFEN (1926) heeft in het veld waargenomen, dat de
ziekte vaak begint op plaatsen, waar aardappelkuilen gelegen hebben. Ook
BONDE & SCHULTZ (1943), LARSON (1944) en HANNI (1949) deden waarnemingen op afvalhopen, zoalsreedsindevorigeparagraaf vermeld is.
BROOKS (1919) heeft het onderzoek geheel naar het veld verplaatst. Met een
aantal studenten heeft hij op het eiland Wight enige aardappelvelden gedurende
enkeleweken zeernauwkeurigop hetvoorkomenvan deaardappelziekte onderzocht. Een aardappelveld waarop tijdens de winter zieke knollen waren geworpen, werd eerder ziek dan de omringende velden. Hoewel hij geen zieke
spruiten kon vinden, dieafkomstig waren van zieke knollen, ishet wel duidelijk,
dat deze knollen iets te maken hebben gehad met het vroege optreden van de
ziekte opdat veld.
Uit de enquetes die de Plantenziektenkundige Dienst in samenwerking met
het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut reeds jarenlang houdt,
blijkt, dat deaardappelziekte bijna elkjaar het eerstin een der provincies aan de
zeekust geconstateerd wordt, en wel in vele gevallen het eerst in de kop van
Noord-Holland. In dit gebied worden in Broek-op-Langedijk en in De Streek
zeer vroege aardappelen verbouwd. Aangezien het voor Phytophthora zeer gevoelige ras Eersteling in beide gebieden overheersend geteeld wordt, ishet ook
nietteverwonderen, dat daar deaardappelziekte veelal heteerst optreedt.
Het gebiedinNoord-Holland leekbijuitstekgeschiktvoorhetdoenvan waarnemingen, omdat als gevolg van het vroege optreden van Phytopthora een beinvloeding door omringende gebieden (b.v. door het aanwaaien van sporangien)
vrijwel uitgesloten is.Zowel Broek-op-Langedijk als De Streek lenen zich goed
voor dit onderzoek. Aan De Streek werd o.a. de voorkeur gegeven, omdat de
Heer OOTEMAN, die dit gebied zeer goed kent, bereid werd gevonden zijn medewerkingteverlenen.
In net centrale deel van De Streek worden op ongeveer 80% van het areaal
aardappelen verbouwd. De betrekkelijk kleine percelen zijn meestal door brede
sloten omgeven (fig. 1).Hierdoor is de kans op nachtvorst gering, zodat het gebied zich bij uitstek leent voor de vroege aardappelteelt. Overal in dit gebied
komen afvalhopen voor,zodat men kan
nagaan, of deze een rol spelen bij de r
overwintering van Phytophthora, zoals
BONDE & SCHULTZ (1943) in Maine ge- '
vonden hebben.
Het doel van dit onderzoek was, na
te gaan waar Phytophthora inhetvoor-:
jaarheteerstvoorkomt.Daaromwerden waarnemingen verricht op afvalhopen

FIG. 1 Luchtfoto van enkele percelen in De
Streek Schaal 1 :5000
Aerial viewof somefieldsin DeStreek
Scale 1 :5000
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en op aardappelpercelen. In 1952werd dit alleenin De Streek gedaan, in 1953
vooralinDeStreek,maardaarnaast ookindeprovinciesFriesland enDrenthe,
terwijl in 1954 enkele waarnemingen over geheel Nederland werden verricht.
Ditonderzoekwerdaangevuldmetveld-enlaboratoriumproeven.
3. V E L D W A A R N E M I N G E N

A. Waarnemingen op afvalhopen
Eind april 1952werd eenbegingemaakt met het doen van waarnemingen op
afvalhopen. Hierkwamopverschillendeplaatsen opslagvanaardappelen voor.
In sommigegevallen stonden dezeopslagplanten zodichtopelkaar, dat zeeind
april al een gesloten bladerdek hadden gevormd. Niet alle aardappelen die op
afvalhopen worden geworpen, zijn echter door Phytopthora aangetast. De
knollenvan snelgroeiendeplanten zijnjuistvaakgezond.Intotaalwerden achttienafvalhopen bijditonderzoekbetrokken.
Op 13meiwerd op een afvalhoop deeerste aantasting gevonden. Tussen elf
ziekeStengelslageenziekeknolmeteengezondeStengelvan ± 1 5 cmlengteen
tweekortebruinespruiten.Opdedoorgesneden moederknol ontwikkeldenzich
in een vochtige doos sporangien van Phytophthora infestans, maar niet op de
bruinespruiten.Dezewarenklaarblijkelijk reeds zover vergaan, dat de parasiet
nietmeerinstaatwaste fructificeren.
Een daglater werden op een andere afvalhoop negen zieke Stengelswaargenomen.Daartussenlagenenigeknollen,diegeheeldoorgerotwaren.Op 15 mei
bleekopeenderdeafvalhoop ookeenziekeStengelvoortekomen.Zowelzieke
alsgezondeknollenlageneromheen.
Een afgelegen afvalhoop werd op28meivoor heteerst bezocht. In een grote
bos opslag kwamen veelzieke Stengels voor. Van vier zieke planten waren de
moederknollen sterkaangetast.Eenplanthaddriestengeltjes, dievanafdeknol
totaandetopbruinverkleurdwaren.Opeenstengeltje sporuleerdedeschimmel
ophetbovengrondsedeel.
Eind mei waren vier van de achttien afvalhopen ge'infecteerd met Phytophthora.
In 1953 werden de waarnemingen op afvalhopen voortgezet. Op de afvalhopenkwamongeveerdezelfdehoeveelheid opslagvooralsin 1952. Ookdeontwikkelingvan het gewaswaszowelopafvalhopen alsopaardappelvelden goed
tevergelijken metdeontwikkelingvanhetgewasin1952.
Reedsop28aprilwerden opeenafvalhoop drieziekeStengelsgevonden. Op
een van deze Stengels sporuleerde de schimmel bijzonder sterk. Het ondergrondse deel hiervan zager bruin en gerimpeld uit enwas verbonden met een
doorgerotteknol.
Opeenandereafvalhoop werden op7meiverschillendeziekeplanten aangetroffen, waarvan bij drie planten de moederknol ziek was. Hieronder volgt de
beschrijvingvaneenvandezeplanten:
DePhytophthora-zieke moederknollaghalfbovendegrond.VandeStengels
waren vier gezond en een ziek. Dezieke Stengelwas ± 7cm lang envanaf de
knol tot aan de top bruin; het onderste blaadje was ziek. Alle vijf Stengels
kwamenuiteenoog,datgelegenwasinhetziekeweefsel.Deknolwasvooreen
derdedeeldoordeschimmelaangetast.
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In meiwerden opdrievandeonderzochte afvalhopen ziekeplanten gevonden.
Aangezien in dat jaar meer aandacht aan aardappelen op het veld geschonken
werd, warenwaarschijnlijk nogmeerafvalhopen zovroeg geinfecteerd.
In Friesland werden injuni 1953nog tweegevallen geconstateerd, waarbij opslag van zieke weggeworpen knollen hevig aangetast was. In het ene geval had
een landbouwer zieke knollen in een droge sloot naast een aardappelveld geworpen en in het andere geval kwam het opslag voor op een erf van een aardappelhandelaar.
Uit dewaarnemingen op afvalhopen blijkt, dat dezereeds vroegin het seizoen
door de aardappelziekte geinfecteerd kunnen zijn. Op alle afvalhopen waar opslagvoorkwam, werden ook aangetaste knollen aangetroffen, zodat erzeer waarschijnlijk een verband bestaat tussen de loofaantasting en deze zieke knollen.
Hoe deloofinfectie tot stand kan komen,zalinparagraaf 5besproken worden.
B. Waarnemingen op aardappelvelden
De S t r e e k
Begin mei werd in 1952 ook begonnen met het zoeken naar zieke planten op
aardappelvelden. Hierbij werd hulp verleend door verschillende keurmeesters
van de N.A.K. en ambtenaren van de P.D. Bovendien was door middel van
krantenberichten aan de tuinders gevraagd door te geven, wanneer ze zieke
planten in hun velden aantroffen. Het kwam echter welvoor, dat een haard pas
laat opgemerkt werd, omdat slechts weinig tuinders aan dit verzoek voldaan
hebben.
Alle aardappelpercelen die in dit gedeelte genoemd worden, waren beplant
met hetrasEersteling,tenzij andersvermeld wordt.
Op 17mei werd op een aardappelveld een zieke plant gevonden, waarvan een
blad en een deelvan een der Stengels waren aangetast. Het zieke stengeldeel bevond zich minstens 5cm boven de grond. Ook uit het feit dat de moederknol
gezond was, volgde, dat de plant van buitenaf geinfecteerd was. Naast deze
plant stak een bruin verdord stengeltje ongeveer 2 cm boven de grond uit. Dit
stengeltje zataan eenziekeknolenwastot aan deknolbruin en gerimpeld. Deze
plant heeft zeerwaarschijnlijk deplant ernaast besmet.
Uit de liggingvan de zieke knol was op te maken, dat hij niet gepoot was. De
tuinder deelde mee, dat in het pootgoed nogal veel zieke knollen voorkwamen,
die bij het poten vaak weggeworpen worden. Dit wordt in De Streek veel meer
gedaan. Hoogstwaarschijnlijk was deze zieke knol op dezewijze op het land gekomen.
In dit gewas kwamen op 40m afstand van de hiergenoemde planten nog twee
kleine haarden voor, waar inhetcentrum reedsplanten waren verwijderd.
Op20mei kwamen ineen ander veld tweeziekeplanten voor, dienaast elkaar
stonden. De ene plant was in groei achtergebleven; een van de twee hoofdstengelswasboven in deStengelaangetast. Juist boven degrond waren ncg twee
bruinverkleurde en verdorde stengeltjes zichtbaar. Na uitgraven bleken de twee
verdorde stengeltjes tot aan de zieke moederknol bruin verkleurd te zijn. Het
ondergrondse deel van de beide hoofdstengels was gezond (fig. 2, een hoofdstengel isvoor hetfotograferen verwijderd). Demoederknolvan deandere plant,
diegezond was,had normale Stengels gevormd, die alleen in de top ziek waren
(fig. 3).Deze plant was duidelijk van buitenaf besmet, terwijl de eerstgenoemde
plant zeerwaarschijnlijk door deziekepoter geinfecteerd was.
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Op hetzelfde veld kwam op ± 30 m afstand van de hierboven beschreven
planteneenplantvoor,waarvanmendehabituskonvergelijken metdievaneen
plant, die aangetast is door Rhizoctonia solani. Hoewel geen symptomen
zichtbaar waren van de aardappelziekte, werd hij toch opgegraven. De plant
hadeenziekemoederknol;dezewerdineenvochtigedoosgelegd.Zowelopde
doorgesneden knol als op de Stengel ontwikkelden zich sporangien van Phytophthora.Hetiszeerwaarschijnlijk, datdeschimmelbijgunstigeweersgesteldheidookinhetveldopdezeplantzouzijngaansporuleren.
InHeerhugowaard had op 19meieentuinder uittweepercelenziekeplanten
verwijderd. Inbeidepercelenkwamenop4junienkelehaardenvoor.Deafstand
tussendeveldenwas ± 1 km.Heteneperceelhadeenhogegrondwaterstand en
wasgescheurdgrasland, terwijl hetandereveldeenlagegrondwaterstand bezat.
Hetenige dat dezepercelengemeenhadden,warendepoters,dievan eenzelfde
partij afkomstig waren. Volgens detuinder waren hierin zieke knollen voorgekomen.
Een perceel waar in voorgaande jaren de aardappelziekte steeds zeer vroeg
wasopgetreden, werd tweemaal per week nauwkeurig nagekeken. Hierop werdenechtergeenziekeplantengevonden,voordat deziektealgemeenvoorkwam.
Achterafbleek,datdetuindervoorditveldnieuwpootgoedhadgekocht, terwijl
hij in vorigejaren zijn eigen pootgoed teelde,waarin steedsziekepoters zaten.
Demeestetuindersgevenhun aardappelen opvoordekeuring.Afhankelijk van
deprijswordenzealsconsumptieaardappelen of alspootaardappelen gerooid.
Zehebben degewoonte pootaardappelen tegebruiken, die op eigen bedrijf geteeld zijn.
In 1953werdop28meiineenaardappelvelddeeerstehaardwaargenomen.In
deperiode van 26mei tot 18juni werden in De Streek of naaste dfngeving
totaal27haarden gevonden,dieverspreidwarenover 16verschillende percelen.
Hieryan waren 15percelen beplant met aardappelen van het ras Eersteling en
eenperceelmet het ras Opperdoese Ronde. In 17 van de27haarden koneen
plantmetziekemoederknolenkleinebruineStengelsgevondenworden.
Wanneer eentuinder alvroegin het seizoeninzijn gewasziekeplanten aantreft, wordendezemeestalverwijderd. Eenplantdiedoorde aangetaste poter is
geinfecteerd,isuiteraardheteerstziekendaardoorhetsterkstaangetast.Daarom
isdekansgroot,datdetuinderjuistdezeplanten verwijdert.
Omdat de meeste aardappelen in De Streek opgegeven worden voor de
keuring,begintmenreedsvroeginhetseizoenteselecterenenwordtiedereplant,
dieafwijkt vanhetnormaletype,verwijderd. Eenplantwaarvandemoederknol
ziekis,blijft vaak achteringroeienkrijgt eenminofmeersteilestand.Hierboveniseendergelijkeplantbeschreven.Tussen deplanten diedoor selecteursverwijderd waren, werden enkele van deze planten aangetroffen. In de haarden
waar geenplanten meteenziekemoederknol kondenworden gevonden, kwam
altijd een openplaatsvoor; aan dewortelresten wastezien,datereenplantgestaanhad,diebijhetselecteren verwijderd was.Alsmenineenhaard geenzieke
planten uit aangetaste poters aantreft, mag men dus hier niet uit concluderen,
datdehaard opeenanderewijzedandoordezeziekeplantenisontstaan.
Degebruikeisvanallepercelen,waarinhaardenwerdenaangetroffen, deelden
bijnavraagmede,datinhetpootgoedziekeknollenvoorkwamen.
Nogopeenanderewijzekanineenaardappelveld deeersteinfectie tot stand
komen.Zo was op 18juni een veld sterk aangetast door Phytophthora. In het
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vroegevoorjaar had detuinder op dat veldziekeknollen geworpen, diebij het
sorteren uit een partij waren verwijderd. Op een plaats lag nog een zieke knol
metkleinebruinespruiten.
In 1954 en 1955werden opnieuw enkele haarden gevonden, maar er waren
door detuindersreedsplanten verwijderd, zodat hieruit geenconclusie getrokkenkonworden.
Elders in Nederland
In 1953 werdeninjuniookopandereplaatsendaninDeStreekhaardengeconstateerd. Zo kwamenin deWieringermeer in twee percelen met het ras Bintje
enigehaardenvoor.Voorheteneveldhaddelandbouwer deaardappelen,diein
deherfst bij het sorterenuiteenpartijwarenverwijderd, alspootgoed gebruikt.
Naast groeneenstukgesneden aardappelen kwamenvolgenshem ookwelenige
zieke knollen voor. Het resultaat was, dat half juni reeds twee grote haarden
zichtbaar waren inhet goedontwikkeldegewas.Overhetandereveld deelde de
landbouwermede,datinhetpootgoedziekeknollen aanwezigwarengeweest.
In Friesland enDrenthewerdenindetweedehelft vanjuni ook verschillende
haarden waargenomen. Deze haarden waren alin een tevergevorderd stadium
omnogtekunnenzeggen,hoezewarenontstaan.
In Brabant kwamteAarle-Rixtelop 30juni 1954eengrote haard in het ras
Wilpo voor. Volgens de eigenaar waren op 14juni reeds enkele planten ziek.
Middenindehaardwerdeenziekemoederknolaangetroffen, waaraaneenbruin
doorgerot stengeltje zat. De landbouwer deelde mede, dat het pootgoed zieke
knollen bevatte. Het land waarop deze aardappelen verbouwd waren, was
voordienjarenlanggraslandgeweest.
In Drenthe kwam in hetzelfdejaar op 16juliin het ras Bintje een zeer grote
haard voor. In het centrale deel waren de planten reeds geheel afgestorven.
.Volgensmededeling van een keurmeester van deN.A.K. washet pootgoed afkomstig van een partij, die bij de partijkeuring enige malen was afgekeurd
wegenshetvoorkomenvanziekeknollen.
Uitdewaarnemingenopaardappelveldenblijkt, datinDeStreekreedsvroeg
inhet seizoen(eindmei)haardenvoorkomen,dieuitverscheideneziekeplanten
kunnen bestaan.Indemeestehaarden koneenplant gevondenworden,dieaan
devolgende beschrijving beantwoordde: Plant iets achter gebleven in groei en
doorgaans sterker aangetast dan de andereplanten. Naast een of meer grotere
StengelseenoftweekleineStengels,dietot aandePhytophthora-zieke moederknolbruinenvaakgerimpeldzijn.
Aangenomen moetworden,datdehaardenuit dezeplantenzijn ontstaan en
dat deze planten door hun zieke moederknollen zijn geiinfecteerd. Aangezien
bovendienalleenhaardenzijngevondeninpercelen,waarinhetgebruiktepootgoedziekeknollenvoorkwamen,ligthetwelzeervoordehandeenverband aan
tenementussenheteersteoptredenvandeaardappelziekteenziekepoters.
Enkelegevallentonenzeerduidelijk aan,datdeaardvanhetpootgoed bepalend
kanzijnvoor het alofniet optredenvan Phytophthora. Deliggingvanhetperceelt.o.v.degrondwaterstand ofdevoorvruchtblijkt nietbelangrijk tezijn.
Uit deweinigewaarnemingen dieelderswerdengedaan,blijkt, datook daar
Phytophthora in het beginvanhet seizoeninhaarden optreedt. Voorzover kon
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wordennagegaan,werden slechtshaarden aangetroffen inpercelen,waar inhet
gebruiktepootgoedziekepoterszaten.
BehalveinhetrasEerstelingwerdeninhetbeginvanhet seizoenookhaarden
gevonden in andere vatbare tot zeer vatbare rassen, nl. Bintje, Eigenheimer,
SaskiaenOpperdoese Ronde,eneenhaardin het matig vatbare ras Wilpo. In
andereweinigvatbarerassenwerdengeenhaardenwaargenomen.
4.VELDPROEVEN

In devorigeparagraaf isgebleken, dat het eerste optreden van de aardappelziekteopafvalhopen enaardappelvelden verband houdtmetziekeknollen.Om
dit nader aan te tonen werden zowel langs natuurlijke weg gei'nfecteerde als
kunstmatiggeiinfecteerdeknolleninhetveldgepoot.
In De Streekwerdenindeherfst van 1952bij het sorteren zieke aardappelen
van het ras Eersteling verzameld. In een gekoelde bewaarplaats werden ze in
bakjes opgeslagen. In het voorjaar hadden maar weinig aardappelen spruiten
gevormd,omdat bij demeesteknollen deschimmelhet heleweefsel had aangetast. Slechts 217 knollen kwamen min of meer in aanmerking om gepoot te
worden.Verscheidene aardappelenwaren echter zoziek, datbetwijfieldwerd of
zenogweluitzoudenlopen.Deknollen die hetmeest aangetast waren,vormden object I en de overige werden object II genoemd. Object III bestond uit
ziekepoters,diedoorverschillendetuindersbijhetpotenverwijderd waren.
De objecten I enII werden op28maarten object III op 7april gepoot. Het
veldje waarop deze aardappelen verbouwd werden, lag in de bebouwde kom
van Grootebroek in De Streek, om dekans opinfectie van buitenaf zo gering
mogelijk temaken.Vanafdeopkomstwerdendeplanteniederedagnauwkeurig
bekeken.Deresultatenvandezeproefzijntevindenintabel2.
TABEL2. Verband tussen langs natuurlijke weg geinfecteerde knollen en zieke planten (Eersteling)
Table2. Relationship betweennaturally infectedtubersanddiseasedplants (Eersteling = Duke
of York) -I andII tuberscollectedfrom diseasedlotsintheautumnof1952. (Iseverely
attacked,II moderatelyattacked), III tubers collected in the springof 1953 during
planting
Perc.zieke
planten t.o.v.
debovengekomen planten
diseased
Perc.
;
emerged

Aantal gepote
knollen
Numberof
tubersplanted

Aantal bovengekomen planten
Numberof
plantsemerged

Aantal zieke
planten
Numberof
diseasedplants

I

116

17

1

6

n

101

47

2

4

80

49

2

4

Object
Treatment

in..... .

Uit deze proef blijkt, dat vijf planten door de aangetaste poter ziek zijn geworden.Hierondervolgteenkortebeschrijvingvandezeziekeplanten,diewerd
gemaaktopdeeerstedag,datzesymptomenvertoonden.
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FIG. 4 Zieke plant (Rode Eersteling) uit aangetaste knol van proefveld in De Streek op
23mei 1953 (secundair-ziek). Meest rechtse Stengel is bruin van basis tot top, sporulatie op de blaadjes.
Diseasedplant (Red Duke of York) from affected tuberfound ina trial field inDe
Streek onMay 23 1953(secondarily diseased).The shoot atthefar rightisbrownfrom
base to apex, sporulationon theleaflets.

FIG. 5
Ziekeplant(Bintje)uitaangetaste knolvaneenproefveld te Wageningen op 12
juni 1954 (secundair-ziek);
meest rechtse stengeltje is
bruin van basis tot top;
knol voor het fotograferen
doorgesneden. Uitbreiding
van ziekeplek,16oktober:
—, 7november: xxx, 2 februari:ooo
Diseasedplant(Bintje)from
affected tuber found in a
trialfield at Wageningenon
June 12, 1954 (secondarily
diseased).The shoot atthe
far rightisbrownfrombase
to apex. Tubercut before
photograph wastaken.
Extension of diseased part
ofthetuber,October16:—,
November7: xxx,February

2: ooo

'^L.-'

Plant 1: rasRodeEersteling;ziek23mei;6goedontwikkeldegezondeStengels,
bovengronds ± 20cmlang; 1 Stengel, 15 cmlang,metziekblaadje en
1stengeltje, 8cmlang,totaandemoederknolbruinverkleurd,metop
deondersteblaadjes sporangienvan Phytophthora. Dit stengeltje was
afkomstig uiteenoog,datgelegenwastussentopennaveleindevande
bruinverkleurdemoederknol,terwijldeoverigeStengelsaandetopbevestigdwaren(fig.4).
Plant 2: ras Eersteling; ziek 27mei; 10 goed ontwikkelde gezonde Stengels;
1Stengelbovengronds, 8 cmlang,oponderste deel,dat ter lengtevan
5cm bruin verkleurd was, sporangien van Phytophthora. Op 22juni
waren verscheidene blaadjes van deze plant en van de omringende
plantenziek.
Plant 3: ras Eersteling;ziek 27mei;2Stengels,waarvan 1,bovengronds 4cm
lang, tot aan detop bruin; het onderste blaadje hiervan ziek; ondergrondsedeelvandezeStengel,3 cmlang,tot aandeziekemoederknol
bruin.
Plant 4: rasEersteling;ziek3juni; 10gezondeStengels,bovengronds ± 12cm
lang; 1Stengel,bovengronds 4cmlang, en de bladstelenbruin; op 6
juni debasesvanblaadjes aangetast; 11 juni 7vande 10Stengelsaangetastenenigeomringendeplantenziek; 13juniplantopgegraven;het
kortestengeltjetotaandeziekemoederknolbruinenbijna doorgerot.
Plant 5: rasEersteling;ziek 11juni;2forseStengels,juistbovendegrond,over
een lengte van 1 cm, bruin-zwart; ondergrondse deel van de stengel
gezond, terwijl op ondergrondse deelvan andere stengel, 10cmlang,
bruine vlekken voorkwamen. In vochtige petrischaal ontwikkelden
zichhieropsporangienvanPhytophthora.
Deplanten 1,3 en5werdenopdeeerstedag,datzeduidelijk symptomenvan
de aardappelziekte hadden, opgegraven. Uit debeschrijving van de planten en
figuur 4blijkt, dat stengeltjes voorkwamen, dievanaf demoederknol tot boven
de grond bruin verkleurd waren. Devijf planten stonden zover uit elkaar, dat
aangenomenmagworden, dat zeniet binnenelkaarsbesmettingsgebied vielen.
Bovendien werd het controleveldje ernaast eerstlater ziek. Aangenomen mag
dus worden, dat dehier beschreven planten ziek geworden zijn doordeaangetaste poters.
Intabel2ishetpercentageziekeplantenbepaaldt.o.v.deplanten,diebovengekomenzijn.Hetpercentageblijktdanbetrekkelijklaagtezijn.Hetiszekergeoorloofd, dieplantenbuitenbeschouwing telaten,dieniet bovengekomen zijn,
omdat men mag aannemen, dat dergelijke aardappelen niet door tuinders gepootworden.
In Wageningen werden in 1954op zeer vochthoudende zandgrond 150zieke
knollenvanhetrasBintjegepoot.Dezeaardappelenwarenafkomstig vanzieke
partijen. Zewaren bewaard in eengekoelde poterbewaarplaats. Tijdens debewaringwasvaneenaantalknollendeuitbreidingvan deziekeplekken metO.I.
inkt vastgelegd. Verscheidene knollenwaren bij hetpoten sterk aangetast. Van
de 150gepote knollen kwamen 100planten boven. Hiervan warenvier planten
door deziekepotersge'infecteerd. Zevertoonden geenopmerkelijke verschillen
met dereedseerder beschrevenplanten. Van een van dezeplanten wasaan de
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moederknoldeomlijningvandeziekeplekkennogtezien(fig.5).Op 16oktober
1953bestond deziekeplekuiteenbredebaan, diedwars overdeknolliep.Op
7november1953haddezeplekzichaanmerkelijk uitgebreid,maarop2februari
1954wasdeuitbreiding slechtszeergering.Bijhetpoten op 27aprilWeek,dat
de zieke plek zich aan de buitenkant niet verder had uitgebreid. Het zieke
stengeltje dattotaan deknolbruinwas(opdefoto hetmeestrechtse),wasaan
een oog ontsproten, dat bij het poten nog buiten deziekeplek lag. Tijdens het
bovenkomenhaddeplekzichoverdegeheleknoluitgebreid.
Dezeproef iseen bevestiging van dereeds beschreven veldproef. Bovendien
blijkt Meruit, dat ook in het ras Bintje zieke planten, ontstaan uit aangetaste
knollen,voorkunnenkomen.
OmhetverschilnategaantussenverschillendestrekenvanNederlandwerden
ziekeknollenvan hetrasEerstelinginWageningen, Ballo(Drenthe) en Bovenkarspel (De Streek) gepoot. Volgens de methode, door DE BRUYN (1943) beschreven,werdendeknollen aanhetnaveleinde gei'noculeerd metzwermsporen
vanPhytophthora. Eenweekna deinoculatie werdenzegeplaatst in een poterbewaarplaats. De aardappelen die in Wageningen gepoot zijn, hadden mooie
spruiten.Doorhettransportwarendespruitenvandeandereaardappelennogal
beschadigd.Zewerdenopeenterplaatsenormalepootdatumgepoot.Intabel3
zijndegegevensenresultatenvermeld.
TABEL3. Verband tussen kunstmatiggeiinfecteerde knollen en zieke planten (Eersteling)
Table3. Relationship betweenartificially infected tubersanddiseasedplants (Duke of
York)

Object
Treatment

i ...
II

...

in . . .
•

1

Plaats en d a t u m
v a n uitplanten
Place and date
of planting

Grondsoort
Soil

Aantal
knollen
Number
of tubers

M a a n d van
inoculatie
in 1954
Month of
inoculation
in 1954

Wageningen
24-4-1954

zeer vochtige
zandgrond1

178
147

februari
maart

Ballo
23-4-1954

vrij hooggel.
esgrond2

152
154

februari
maart

151
Bovenkarspel stugge droge
3-4-1954
klei3
115
Verymoistsandysoil * Normal sandysoil

Deelv.d.knol
a a n g e t a s t op
pootdatum
Part of tuber
affected on
planting date

*U
2
/5
4
/6
2
/5
3
/5
V.

februari
maart
3
Stiff anddryclaysoil

Stand v a n gewas
op 10 j u n i
Crop on 10June

Aantal
zieke
planten
Numberof
diseased
plants

vrijopen/fairlyopen
gesloten/closed

8
2

vrijopen;fairlyopen
gesloten/closed

1
1

open
open

1
0

/open
jopen

Deeersteplant wasin Bovenkarspel op2juniziek,inWageningen op4juni
en in Ballo op 10juni. De op deze veldjes voorgekomen zieke planten onderscheidden zich niet van de reeds eerder beschreven planten, zodat ze niet besproken zullen worden. Het was onmogelijk de veldjes dagelijks te bezoeken.
Daaromishetnietuitgesloten,datindeveldjes meer ziekeplantenzijnvoorgekomen,diedoor deaangetastemoederknolgei'nfecteerd zijn, danin tabel 3opgegevenis.Hetaantalziekeplantenblijkt volgensdetabelsterkuiteentelopen.
Naast dezeveldjes metziekepoterswerdentelkensgezondeknollengepoot. De
ziektetradindezecontroleveldjes inalledriegevallenlaterop.
InWageningenwerdenopdezelfdevochthoudendezandgrond nog50knollen
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vanhetrasEerstelinggepoot,dieinmaartwarengei'noculeerd.Op28juniwaren
twee planten ziek. In het veldje ernaast, waar gezonde knollen waren gepoot,
kwamenuitsluitendenkelebladinfecties voor.
Proeven,zowelmetspontaan alsmetkunstmatiggei'nfecteerdeknollen,tonen
aan dathieruitziekeplantenkunnen ontstaan.Dezeplantenzijnbijna altijdgekenmerkt dooreenkleineStengel,dietot aandemoederknolziekis.Zegelijken
geheelopdeplanten, dieindehaarden gevondenzijn. Waarnemingen aandeze
ziekeplanten verricht, maken het zeerwaarschijnlijk, dat Phytophthora uit de
knolineenofmeerspruitennaarbovengroeit.DeaangetasteStengelszijninhet
algemeenkleinenstervenspoedigaf.
Uit deproeven blijkt ook, dat slechts eengeringpercentage van deziekegepote knollen eenplant geeft meteen of meer geinfecteerde spruiten. Verschillendeziekepotersgevengeenplantenenandereuitsluitendgezondeplanten.
5. DE WIJZE WAAROP UIT AANGETASTE K N O L L E N
Z I E K E PLANTEN ONTSTAAN

A. Literatuur
Onder de onderzoekers die van mening zijn, dat Phytophthora infestans in
zieke knollen overwintert, bestaat volgens deliteratuur verschil van opvatting
over dewijze, waaropdebovengrondsedelenvan eenplant door dezieke knol
wordengeinfecteerd.
DE BARY (1876)gafreedsaan, dat de schimmel op tweemanieren debovengrondsedelenkan infecteren.
1. HetmyceliumgroeitvanuitdeziekeknolineenStengelnaarboven.
2. De schimmelfructificeert opdeknol en de sporangien worden door insektenengroeiendeStengelsnaarbovengebracht.
Hijgeloofdeechterniet,datdetweedemogelijkheidveelvoorkomt.
HECKE (1898) wilde van de eerste mogelijkheid niets weten. Volgens hem is
Phytophthorazoagressief,datergeenevenwichttussendeaardappelplantende
schimmelkanbestaan.Hijvondopgepote,doorgesnederiziekeknollen sporangien van Phytophthora. Bovendien kreeg hij een duidelijke aanwijzing, dat de
grond,waarindezeziekeknollenhaddengelegen,instaatwaseenaardappelblad
teinfecteren. Ook CLINTON(1906)wasvanmening,datziekeknollen degrond
infectieus kunnen maken en dat de bladeren door de besmette grond gei'nfecteerd kunnen worden. Hij vond, dat vooral de onderste bladeren, die met de
grondinaanrakingkwamen,heteerstziekwerden.
ZIMMERMANN(1924) deeldemee, dat hij geenverspreiding van het mycelium
vanuiteenziekeknolindegrondkonwaarnemen. MURPHY &Mc KAY(1927)
vonden daarentegen, dat gesteriliseerde grond dichtbij zieke knollen infectieus
was. Tot op 2 cm afstand van deze knollen kwam de schimmel nog voor. De
schimmelfructificeerde nietalleenopdeknollen,maarookopde ondergrondse
Stengels,waarindezewasbinnengedrongen.Zijlateninhetmiddenofdeschimmelopdezewijzebovendegrondkankomen.
UitdepublikatievanNAOUMOVA(1940),waarinvermeldwordt,dataangetasteknollenziekeplantenkunnengeven,krijgt mendeindruk,datdeinfectievolgensdeschrijfster voornamelijkviadegrondtotstandzoukomen.
JOSIFOVIC & SUTIC (1952) legden Stengels afkomstig van zieke knollen in
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vochtige dozen, maar de schimmel sporuleerde hier niet op.Zijmenen dan ook,
dat de Stengels nooit rechtstreeks door het mycelium van de zieke knol worden
geinfecteerd. Volgens hen sterven sommige Stengels af, omdat de plek van de
knol waaruit ze te voorschijn komen, afsterft en niet, omdat de schimmel deze
Stengels is binnengedrongen. Wei constateerden ze, dat de schimmel op zieke
knollen sporuleerde. De sporangien kunnen ook spruiten infecteren, maar
volgens hen komen deze gei'nfecteerde spruiten niet meer boven. Door insekten
en grondbewerking zouden sporangien, die op dezieke knol zijn gevormd, naar
boven gebracht worden en opdezewijze debovengrondse delen infecteren.
Meer uitvoerig is MELHUS (1915) op dit probleem ingegaan. Hij geeft enkele
beschrijvingen van zieke Stengels, die tot aan de moederknol bruin waren. Anatomisch onderzoek wees uit, dat het mycelium van Phytophthora in de Stengels
aanwezigwas.Ooktoondehetonderzoekaan,dat dichtbijdeknolgelegen delen
van de Stengels eerder waren aangetast door de schimmel dan hoger gelegen
delen. Hij iser stellig van overtuigd, dat het mycelium vanuit de zieke moederknol in de spruiten kan groeien. Volgens HOLLRUNG (1932) heeft MELHUS dit
echter niet positief bewezen. Om na te gaan of de schimmel ook op zieke knolhelften sporuleerde, legde MELHUS zieke doorgesneden knollen in de grond.
Wanneer de grond droog was, sporuleerde de schimmel niet, maar in vochtige
grond kwamen op de meeste zieke helften wel sporangien voor. Hij laat in het
midden, of deze sporangien een functie vervullen bij het infecteren van bovengrondse plantendelen.
B. Eigen onderzoek
In de herfst van 1954 werden een aantal zieke knollen gezocht uit een partij
Bintje en tijdens de winter bewaard in een gekoelde bewaarplaats. In april 1955
werden tien knollen in een vochtige doos bij kamertemperatuur gelegd. Na 15
dagen sporuleerde de schimmel in enkele kleine plukjes op drie knollen. Op de
andere zeven knollen kwamen geen sporangien voor. Hieruit volgt, dat op zieke
poters,dienietdoorgesnedenworden,maarweinigsporangien gevormd worden,
zodat er slechts een kleine kans bestaat, dat deze sporangien de bovengrondse
delen bereiken. Op zieke doorgesneden knollen sporuleert de schimmel veel
sterker.
Om na tegaan, welkebetekenis sporangien, die op ziekepoters gevormd worden, hebben bij het ontstaan van zieke planten, werd de volgende proef uitgevoerd:
Aardappelen van het ras Bintje, die gei'noculeerd waren met Phytophthora,
werden opverschillende wijzen behandeld (tabel4).Eenvan dezebehandelingen
bestond uit een onderdompeling van de knollen gedurende 5minuten in een organische kwikverbinding, handelsmerk Aretan, omdat uit een voorlopige proef
geblekenwas,dat hierdoorde sporulatievandeschimmelopdeschil onderdrukt
werd. Hierna werd het grootste deelvan de knollen vanieder object in een kas in
gesteriliseerde grond gepoot, terwijl vijf knollen van ieder object in een vochtige
doos bij kamertemperatuur werden bewaard, om de hoeveelheid van de op de
knol gevormde sporangien vast te kunnen stellen. Van deze laatstgenoemde
knollenwerdna 14dagenhetaantalsporangienbepaald.Zodra bij een plant van
de gepote knollen de Stengelsiets gingen verkleuren, werd een glazen stolp over
dieplant geplaatst. Sporuleerde de schimmel hierna op de Stengel, dan werd de
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plant verwijderd. Door dagelijkse controle konden infecties door sporangien
vanbuitenafvoorkomenworden.
TABEL4. Verband tussen sporulatie op geinoculeerdeknollen en aantal zieke planten
Table4. Relationship betweensporulationoninoculatedtubersandnumberofdiseasedplants
Object

Treatment

Behandeling

Management

Per object 50 knollen, gepoot in
gesteriliseerde grond in een kas
Per treatment 50 tubersplanted in
sterilized soil in a glasshouse

Per object 5 knollen
in vochtige doos
Per treatment 5 tubers
in moist box
Gemiddeld a a n t a l
sporangien
per knol
Mean number
of sporangia
per tuber

Aantal
bovengekom e n planten
Number of
plants
emerged

Aantal
zieke
planten
Number of
diseased
plants

Percentage
zieke
planten
Percentage of
diseased
plants

Perc. zieke
planten t.o.v
bovengekomen planten
_
diseased
Perc.
emerged

i. . .

5min. in water

6000

44

6

12

14

IP) . .

5min.inAretan
oplossing

enkele
(few)

42

7

14

17

23
100000
knollen
doorgesneden
x
) tuberstreated witha solutionof a mercury compound
2
) tuberscut

6

12

26

ill2) . .

Deresultaten,vermeldintabel4,wijzennietopeenverband tussenhetaantal
ziekeplantenensporenvormendvermogenvandeziekeknollen.Bijobject IIIis
het aantal bovengekomen planten laag, omdat de doorgesneden zieke knollen
aangetastwerdendoorrottingsbacterien.
Uit delaatstekolomvantabel4blijkt, datbijziekeknollen, dienietdoorgesneden zijn, het aantal sporangien, dat op deknollen gevormdwordt, niet van
invloed isgeweest op het percentage ziekeplanten. Aardappelen die langsnatuurhjkeweggeinfecteerd zijn,vormeninhetvoorjaar ineenvochtigmilieuveel
minder sporangien op de schil dan knollen, die pas geinfecteerd zijn. Hieruit
volgt,datindepraktijkbijnietdoorgesnedenpotersdezesporangiengeeninfectieveroorzaken.
Tussen de objecten I enIII bestaat eenniet onaanzienlijk verschilin percentageziekeplantent.o.v.debovengekomenplanten.Hoewelditverschilwiskundig niet betrouwbaar is, is het niet uitgesloten, dat de vele sporangien op de
doorgesneden knollen van invloed zijn geweest, omdat de Stengels van twee
plantenvanobject IIIniettotaandemoederknolbruinverkleurdwaren.Hetis
niet onmogelijk, datbijdezeplanten desporangienviadegrond deStengelsgeinfecteerd hebben.Indepraktijk zalookbijdoorgesnedenpotersdezevormvan
infectie weinigvoorkomen, omdatbij hetdoorsnijden deziekeknollen welverwijderd zullen worden. Bovendien blijft steriele grond, die met sporangien geinfecteerd is,langerinfectieusdannietsterielegrond.
Het meest opvallendevandeplanten van dezeproef is,dat een ofmeerstengeltjes tot aan de moederknol bruin verkleurd zijn. Het ligt voor de hand te
veronderstellen, dat het mycelium uit dezemoederknolinhet stengeltje naar
bovenisgegroe'id.Met behulp van handcoupeswerdnagegaanofinziekeStengels het myceliumvanPhytophthora aanwezigwas.Decoupeswerdengekleurd
met katoenblauw in lactophenol en orange G.inkruidnagelolie.Dezekleuring
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bevielbeter dan dievolgens DURAND(1911), LEPIK(1928)enSTOUGHTON(1930).
Op afstanden van 2, 7, 13, 22 en 35 mm van de knol werden van een ziek
stengeltje lengtecoupes gemaakt. In al dezecoupes was het mycelium van Phytophthora aanwezig. Op 40 mm afstand van de knol sporuleerde de schimmel
bovengronds ophet stengeltje. In tien andere zieke Stengels werd het mycelium
op twee of meer plaatsen in het ondergrondse stengeldeel anatomisch aangetoond. Deze Stengels waren afkomstig van geiinoculeerde en langs natuurlijke
weg geinfecteerde knollen, die op het veld en in een kas gegroeid waren. In al
deze Stengels bevond het mycelium zich tussen de schorsparenchymcellen en
in een geval kwam ook mycelium tussen de mergparenchymcellen voor. In de
meesteStengels werd betrekkelijk weinig mycelium aangetroffen. In het bovengrondse weefsel komt de schimmel in het algemeen in veel sterkere mate voor.
Ter aanvulling van het bovenstaande onderzoek, werd een knol van het ras
Eersteling op 2cm afstand van een spruit gei'noculeerd en gepoot. Twee maanden later werd de plant uitgegraven. Het dichtst bij de knol g.elegendeel van de
Stengel was bruin (fig. 6). Op vier plaatsen was in het verkleurde deel het myceliumtussendeschorscellenaanwezig.Inhetnietverkleurde deelvande Stengel
kon geenmycelium gevonden worden.
Uithet anatomisch onderzoek, maar vooraluitdeproef waarbij de sporulatie
op deknolpraktisch geheelverhinderd werd,volgt,dat op het veld de eerste infectie in het algemeen tot stand komt door inwendige aantasting van de spruit
vanuit de zieke knol. De in een haard aangetroffen plant, waarvan aangenomen
werd, dat deze door de zieke moederknol was gemfecteerd, mag daarom beschouwd worden als secundair-ziek. In het vervolg zullen deze planten ook zo
genoemd worden ter onderscheiding vanprimair-zieke planten.
Op afvalhopen e.d. waar knollen gedeeltelijk boven de grond liggen,zou men
kunnen verwachten, dat het loof ook gemfecteerd kan worden door op de zieke
knollen gevormde sporangien. Op zieke knollen werden in het voorjaar buiten
echter nooit sporangien gevonden.
6. FACTOREN DIE HET ONTSTAAN VAN SECUNDAIR-ZIEKE
PLANTEN BEPALEN
In de vorige paragraaf isgebleken, dat Phytophthora vanuit een zieke knol in
een Stengelnaar boven kan groeien. Uit deliteratuur enuit eigen waarnemingen
volgt, dat niet elke zieke knol een zieke plant geeft. Of een aangetaste knol een
zieke plant levert, hangt blijkbaar van de omstandigheden af. In dit gedeelte zal
getracht worden defactoren, diehiermedeverband houden, nader te analyseren.
Allereerstzaldeverhoudingwaardplant - parasietindeknoltijdens de bewaring
nagegaan worden, daarna de betekenis van de afstand van het mycelium tot een
oog bij het poten en in het laatste deel van dezeparagraaf deverhouding waardplant- parasiet inknolenStengelnahet poten.
A. De verhoudingwaardplant-parasiet indeknolgedurende debewaring
Aardappelknollen kunnen voor het rooien, tijdens het rooien en kort daarna
door Phytophthora infestans gemfecteerd worden. Tijdens het bewaren van
aardappelen breidt de schimmel zich in geinfecteerde knollen meer of minder
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sneluit.Voordevormingvaneensecundair-ziekeplantisnodig,dat deknolbij
hetpotennoglevendespruitenbezit.
Uitwendige omstandigheden en raseigenschappen
De snelheid waarmee hetmyceliumzichinziekeknollenuitbreidt,is afhankelijkvandetemperatuur.VOWINCKEL(1926),HANNI(1949)enanderenhebben
zich hier uitvoerig meebeziggehouden. Bij 19°-21°C vindt de optimale groei
plaats,terwijlbij3°Cenbij27CCdegroeizogoedalsstilstaat.VolgensMULLER
e.a.(1939)isdeschimmeldood,wanneerziekeknollen 15wekenbij 0°-2°Cbewaard worden. Eigen waarnemingen stemmen hier niet mee overeen. 150geinoculeerde knollenvanhetrasEersteling werden 8wekenbewaard bij 1°Cen
daarna 6wekenbij2°C.Naafloopwasinalleknollenhetmyceliumnogactief.
Omietstewetentekomenoverdeinvloedvandetemperatuur ophetverloop
van de knolaantasting tijdens de bewaring is een orienterende proef opgezet.
Aardappelen vanhetrasBintje enNoordelingzijnindeherfstgeinoculeerdmet
Phytophthora. Ominfectiestekrijgen,dietevergelijken zoudenzijnmetnatuurlijke infecties, is een zwermsporensuspensie over onbeschadigde knollen verneveld.Na tweewekenbij 18°Cgestaan tehebben, zijn deziekeknollen uitgezocht en gedeeltehjk bij 10°Cen bij 3,5°Cweggezet. Tien weken later zijn de
knollen doorgesneden enin vochtige bakken gelegd, om te kunnenzienof het
myceliumnogactiefwas(tabel5).
TABEL5. Aantasting van Bintje- en Noordeling-knollen; na inoculatie twee weken bewaard bij 18°C, daarna tien weken resp. bij 3.5°Cen bij 10°C.
Table5. Attack of Bintjeand Noordeling tubersafter inoculation kept at 18°Cfor two
weeksandafterwardstenweeksat3.5°Cresp. at 10°C.
Infectiekans
Chanceof infection
Object
Treatment

Ras
Variety

Bewaringstemperatuur
Storage
temperature

Aantal
geinoc.
knollen
Number
of tubers
inoculated

Aantal
geinfect.
knollen
Number
of tubers
infected

Percentage knollen
m e t dood mycelium
Percentageof tubers
with dead mycelium
Totaal
aangetaste
knollen
Completely
affected
tubers

Percentage knollen
m e t actief mycelium
Percentage of tubers
with active mycelium

Gedeeltelijk
aangetaste
knollen
Partly
affected
tubers

T.o.v. geinfect. knollen
With resp. to
tubers
infected

T.o.v. geinoc. knollen ,
With resp. to
tubers
inoculated
i

1

Bintje . . .

3.5°C

100

48

0

15

85

2

Bintje . . .

10°C

100

40

78

5

17

3 .

Noordeling .

10°C

100

15

0

73

27

41
7
4

Volgenstabel 5 washetpercentageknollenmetactief myceliumvandebeide
laatste objecten kleinerdanvanheteersteobject. Bij object 2werd ditlagepercentagevooralveroorzaaktdoorafstervingvanhetmyceliumtengevolgevaneen
aantasting van degeheleknol,terwijl bij object 3degeringere vatbaarheid van
deknollendezeafstervingbevorderde.
Hoeweldeproeftekleinis,omeralgemeneconclusiesuittetrekken,magwel
aangenomenworden, datvoorvatbarerasseneenbewaringbij 10°Cvoor Phytophthora minder gunstig is dan een bewaring bij 3,5°C. In het eerste geval
groeitdeschimmeltesneldoordegeheleknol.Inweinigvatbareknollenkanhet
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myceliumzelfsbij 10°Cmoeilijkinlevenblijven,bijeenlageretemperatuurzal
deschimmelwaarschijnlijk nogsnellerafsterven.
HECKE (1898), VOWINCKEL (1926) en HANNI (1949) zijn van memng, dat de
relatieveluchtvochtigheid van de omgevinggeeninvloed heeft op desnelheid,
waarmeehet mycelium zichinziekeknollen uitbreidt. Eigen proeven staafden
dezeopvatting.Hetvochtgehaltevandeknoliswaarschijnlijk zogroot, datde
relatieve luchtvochtigheid voor de groei van het mycelium van ondergeschikt
belangis.
Individuele verschillen
DeuitbreidingssnelheidvanPhytophthorakanzowelinspontaanalsinkunstmatig gei'nfecteerde knollen, die van een partij afkomstig zijn en bij dezelfde
temperatuurbewaardworden,zeerverschillendzijn. Figuur 7laatdit duidelijk
zienbijtweeBintje-knollen,dieaanhetnaveleindemeteenzwermsporensuspensiezijngeinoculeerdenbewaardzijnineenpoterbewaarplaats.Deoorzaakvan
ditverschijnselkanmenbijdeschimmel,bijdeknolofbijbeidezoeken.
Om hierover nadere gegevenste krijgen, werden knollen met zwermsporensuspensievanverschillendeconcentratiesgeinoculeerd.Er wasechtergeenverschilinaantastingteconstateren.Ookdeaardderverwondingenbleeknietvan
invloedtezijn;welwerddeindrukverkregen,datinditopzichtverschilbestaat
tussenverseenoudezwermsporen.Dezeproefisdaarom opietsgrotereschaal
herhaald.
VolgensmethodeDEBRUYN(1943)zijn 100knollenvanhetrasBintjegeinoculeerdmeteenversezwermsporensuspensieennogeens 100knollen48uurlater
metdezelfdesuspensie,diebij 10°Cbewaardis.1)Negendagennadeinoculaties
zijn deziekeplekkenvastgelegd.Deziekeplekkenvan het eerste objectwaren
gemiddeldietsgroterdanvanhet object methet oudeinoculum. Zevenweken
na de eerstecontrole is de aantasting opnieuw beoordeeld door vergelijking
metdeaantastingvannegendagennadeinoculatie(tabel6).
TABEL6. Vergelijking tussen het verloop van de aantasting ontstaan door infectie met verse
en 48-uur oude zwermsporensuspensie. Knollen bewaard gedurende zeven weken
bij 10°C (Bintje).
Table6. Comparison betweenthe courseof attack producedby infectionwithfresh andwith
48houroldswarmsporesuspension. Tuberskept at 10°Cfor seven weeks (Bintje).
Aard van de
zwermsporensuspensie
Natureof
swarmspore
suspension
Vers(fresh) . .

Totaal aantal
ziekeknollen
Totalnumber
ofdiseased
tubers
96

Percentageknollen met:
Percentageoftuberswith:
sterke
uitbreiding*
large
extension*
66

matige
uitbreiding*
moderate
extension*
7

zwakke
uitbreiding*
slight
extension*

geen
uitbreiding*
no
extension*

16

11

48-uur oud (old)

45
36
16
24
24
* Uitbreiding t.o.v. de ziekeplekken, die9 dagen na inoculatie omlijnd zijn.
* Extensionwithregardtothediseasedspots,thesizeof whichhasbeenestablishedninedays
afterinoculation.

l

) Een zwermsporensuspensie die 48-uur oud is, bevat vele gekiemde zwermsporen.
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FIG. 6

Ziekeknol met gedeeltelijk aangetaste Stengel,gegroeid in dekas (Eersteling)
Blightedtuber withapartially affectedstem, grown
inagreenhouse {Dukeof York)

V f •

^m

\
/
FIG. 7 Twee Bintje knollen van dezelfde partij en onder dezelfde
omstandigheden bewaard 69dagen na inoculatie. Linksvolkomen, rechts weinig aangetast.
TwoBintjetubers of thesame lot and kept under the same
conditions, 69daysafter inoculation. At the left completely,
at the rightslightlyattacked.

FIG. 8 Deel van een knol met lichte aantasting (Eigenheimer) X 5
Part of a tuberwithslightattack {Eigenheimer) x 5
FIG. 9 Aangetast weefsel van een knol zonder verkurkte cellen x 45
Affected tissueof a tuberwithoutcorkedcells x 45
FIG. 10 A. Verkurkte cellen rondom aangetast knolweefsel x 45
Affected tissueof a tubersurroundedby corkedcells X45
B. Gedeelte van 10A X 200
Partof 10A x 200

Uitdezetabelblijkt,datbijinfectiemet48-uuroudinoculumnaarverhouding
meerknollen voorkomen, waarin hetmyceliumzichlangzaam heeft uitgebreid
of tot stilstand is gekomen dan bij infectie met verse zwermsporen. In het
veld kan ook infectie ontstaan door verseen oudezwermsporen of mycelium
daarvan. De individuele verschillen kunnen dus ten dele hiermee verklaard
worden.
Uithetvolgendeblijkt, datnietalleendetoestand vandeparasiet, maarook
die van de waardplant de onderlinge verschillen in infectie kan verklaren. In
augustus 1954 werden pas gerooide aardappelen van het ras Eigenheimer gewassen; zewaren afkomstig van kleigrond. Veleknollen waren licht aangetast
(fig. 8). Bij 55 ziekeplekjeswasnognategaan,waardeschimmelwasbinnengedrongen. Bij 60%van deziekeplekken waren deknollen viaeenlenticelgeinfecteerd en in 40% via een scheurtje bij een oogwal. LOHNIS(1922 en 1924)
vondongeveerhetzelfde.Tijdensdebewaringbij ± 10°Cbreiddenverschillende
adertjes zich niet uit. Anatomisch onderzoek weesuit, dat deze adertjes door
verkurkte cellen wareningekapseld (fig. 10).De adertjes die zichweluitbreidden,warennietingekapseld (fig.9).Inbeidegevallenlagendeaangetastecellen
ongeveerevendieponderdeschil.Erwerdenzelfsineenzelfde knolingekapselde en niet ingekapselde adertjes gevonden. Verschillende malen werd waargenomen, dat een ziekplekje zich slechts aan een kant uitbreidde, terwijl derest
vanhetziekedeelwasafgesloten doorverkurktecellen.
Bijeen andereproef werden driemaanden nahetrooien knollenvan hetras
Bintje met een geconcentreerde zwermsporensuspensie bespoten. Na 10dagen
kwamennaast zwaai aangetaste knollen ook 26licht aangetaste knollen voor.
Van deze knollen werd dezieke plek omlijnd; daarna werden ze gelegd bij ±
10°C. De adertjes warentoen nog nietverkurkt. Veertien dagenlater trad hier
en daar kurkvorming op.Tweemaanden nadat dezieke delen omlijnd waren,
had bij 8knollen dezieke plek zich uitgebreid. Bij deze knollen was de kurkvorming minder regelmatig en minder vergevorderd dan bij de zich nietuitbreidende zieke plekken. De cellen rondom de adertjes, die zich niet uitgebreid hadden, warenpasmetSoedanIIIroodtekleuren,nadatdeuitbreidingal
enkeleweken stilstond. Dit zou er opkunnen wijzen, dat deverkurkingbegint,
alshetmycelium inactief geworden is.Daaromwerdnagegaanofgeinactiveerd
mycelium ook aanleiding geefttotverkurkingvandeeromheenliggendecellen.
Met warm water werd het mycelium in zieke knollen van het ras Bintje gedood.Tienwekenlaterwarenopsommigeplaatsenenkelecellenverkurkt,maar
dezecellenstondenminofmeerlosvandeaangetastecellen.Erwasgeensprake
vaneenregelmatigerijverkurktecellen.Hetmyceliumwasindemetwarmwater
behandelde knollen niet meer terug tevinden. Uit een andere proef bleek, dat
door een warmwaterbehandeling bij aardappelen de vorming van wondkurk
nietonderdruktwordt.
Uit dezewaarnemingen enproeven isniet metzekerheid op temaken of de
knol zich in sommige gevallen actief verzet tegen deindringer. Demededeling
van LOHNIS (1922) en BEHR (1949) dat het mycelium van Phytophthora infestansin genarcotiseerde knollen veelsnellergroeit dan in normale knollen, en
waarnemingen van BEHR dat door narcose ook de kurkvorming opgeheven
wordt, wijzen echter welindezerichting.
Reeds DE BARY (1861)heeft opgemerkt,datverkurkte cellenrondom aangetast weefsel voor kunnen komen. LOHNIS (1922) heeft deze kurkvorming ook
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waargenomen, terwijl MEYER (1940) meedeelde, dat Phytophthora infestans
remmend werkt opdit proces.
ALTEN &ORTH (1941) en HANNI (1949) hebben de invloed van de bemesting,
LEPIK (1940), HAGENGUTH & GRIESINGER (1941) de invloed van stikstof- en eiwitgehalte op de vatbaarheid van de knol nagegaan. Het grillig gedrag van de
schimmelishierechternietmee te verklaren.
Het is dus nog niet mogelijk een nauwkeurige verklaring te geven voor het
verschijnsel, dat de uitbreidingssnelheid van het mycelium in knollen van hetzelfde ras onder gelijke omstandighedenzo verschillend kan zijn. Het evenwicht
tussen parasiet en waardplant is blijkbaar zo labiel, dat door kleine verschillen
in virulentie van de schimmel en in physiologische toestand van de knol, dit
evenwicht naar deene ofnaar deanderezijde verschovenwordt. Over het hoe en
waarom kan maar weinig met zekerheid gezegd worden. Zelfs in zeer vatbare
knollen waarin de parasiet bij een bepaalde temperatuur in het algemeen de
overhand heeft, kan het voorkomen, dat de schimmel niet in staat is de knol geheelaan te tasten.
Een bijkomende factor is nog, dat ook andere micro-organismen een door
Phytophthora ge'infecteerde knol kunnen binnendringen. Soms heeft dit tot gevolg, dat de schimmel gedood wordt door dit later binnengedrongen organisme
(WINKELMANN 1949). Men kan b.v. in zieke partijen veel Phytophthora-zieke
knollen vinden, dieook door Fusarium-soorten zijn aangetast. Meestal lukt het
dannietmeerPhytophthora hieruitteisoleren.
Wanneer in de herfst een knol door Phytophthora is aangetast, kunnen zich
tijdens de bewaring de volgende mogelijkheden voordoen. In de eerste plaats
kan het gebeuren, dat degeheleknol en dus ook de ogen aangetast worden en afsterven. Bovendien kan het voorkomen, dat de schimmel in een knol geinactiveerd wordt door later binnengedrongen organismen. Ook om andere redenen
kan hetmycelium dood gaanenindat gevalisdeziekeplekvaak door verkurkte
cellen ingekapseld. In aldeze gevallen kunnen geen secundair-zieke planten ontstaan. Slechts die knollen, waarin het mycelium zich zo langzaam uitbreidt, dat
in hetvoorjaar noglevende spruiten aanwezigzijn enwaarvan het mycelium zijn
activiteit nog niet verloren heeft, kunnen secundair-zieke planten geven. Deze
potersvormeneenpotentieel gevaar voor het aardappelgewas.
B. De betekenis vande a/stand van mycelium - oog op het tijdstip van het
poten
Uit de veldproeven die in hoofdstuk 4 beschreven zijn, is gebleken, dat niet
alleknollen,waarinzichactiefmycelium van Phytophthora bevindt en waarvan
eenofmeer Stengelsbovenkomen,secundair-zieke planten geven.In dit gedeelte
zal debetekenis van deafstand van het mycelium tot een oog of spruit nader behandeld worden.
Volgensdegegevensintabel 3 oppag. 18 lijktereenverband tebestaan tussen
de mate, waarin de knollen aangetast zijn en het aantal secundair-zieke planten.
Daar de knollen aan het naveleinde waren gelnoculeerd,was de afstand van het
mycelium tot de ogen bij een sterk aangetaste knol kleiner dan bij een minder
zieke knol. Waarschijnlijk bestaat er dus een verband tussen de afstand van het
mycelium tot de ogen en de kans, dat deplant secundair-ziek wordt. Om de in26

vloedvandeafstand vanhetmyceliumtoteenoogopnetaantalsecundair-zieke
plantennategaan,isdevolgendeproefuitgevoerd.
KnollenvanhetrasEerstelingwerdenopverschillendeafstandenvaneenoog
gei'noculeerd. De overige ogen werden uitgestoken. Nadat de knollen twee
dagenbij ± 12°Cbewaardwaren,werdenzeingesteriliseerdegrondgepootin
eenkas,waarvan detemperatuur tussen 15°Cen25°Cschommelde.Delengte
der spruiten varieerde van 2 tot 10mm. Zodra bij een plant symptomen van
ziektezichtbaarwerden,werdeenglazenstolpoverdeplantgezet.Intabel7zijn
degegevensvandezeproefsamengevat.
TABEL7. Het verband tussen de afstand mycelium- oog en het percentage secundair-zieke
planten (Eersteling)
Table 7. Relationshipbetween distancemycelium-eye andthepercentageofsecondarilydiseased
plants (Duke of York)
Afstand inocuPercentage
Aantal
Percentage
Percentage
latieplek-oog
sec.-zieke
gepote
bovengekosec.-zieke
incm
planten t.o.v.
knollen
menplanten
planten
Object
Distancefrom
Number of
Percentage Percentageof bovengekomen
Treatment
inoculation
planten
tubers
ofplants
sec.diseased
diseased
pointtoan
planted
emerged
plants
eyein cm
Perc.
-.
emerged
58
2
(0)
(0)
0.4
1.5-2

60

27

7

_25

2.5-3

60

69

20

29

5.5-6

50

14

14

Uit deze tabel blijkt, dat er een duidelijk verband bestaat tussen de afstand
van deTnocSattplek tot een oogenhet percentage bovengekomen planten en
het percentage secundair-zieke planten.
Wanneer deze afstand klein is,worden de
meeste spruiten zo vroeggelnfecteerd,dat
zegeenkansmeerkrijgen boven tekomen.
Ditisookdereden, waarom bij de objecten 1 en2zoweinigsecundair-ziekeplanten
voorkomen. Dit is evenals het feit,datby
bovengekomen
object 4 de grote afstand de beperkende
factor is, af teleiden uit degegevensinde
laatste kolom enuit figuur 11. Naarmate

Invloed afstand van inoculatieplek tot spruit op
het percentage sec-zieke planten (------^en nei
percentage sec.-zieke planten + met bovengekomen planten (
)
Influence of distance from inoculationpoint to
sprout, on the percentage of sec diseased plants
( -), andthepercentageofsec.diseasedplants +
plants not emerged( -)

__

de afstand groter is, wordt de kans kleiner, dat het mycelium nog in een
spruit groeit. Blijkbaar kan de schimmel in de reeds goed ontwikkelde Stengel
minder gemakkelijk binnendringen dan in een jong stengeltje. Waargenomen
werd, dat Stengels diereeds flinke wortels hadden gevormd,vaak zeer los aan de
zieke moederknolverbonden waren. Het isbegrijpelijk, dat zulkeStengelsmoeilijk secundair-ziek worden. In enkele gevallen isechter ook geconstateerd, dat
een Stengel nog stevig aan de zieke moederknol zat, terwijl de schimmel niet
in de Stengel aanwezig was. Evenals in zieke knollen gezond weefsel voorkomt
naast ziek weefsel, kan blijkbaar ziek weefsel van de moederknol grenzen aan
gezondweefselvan deStengel.
Uit dezeproef volgt,dat,alshetmyceliumzichbij hetpoten op ± 3cmvan de
spruiten bevindt, de kans het grootst is voor het optreden van secundair-zieke
planten. Deze afstand is echter afhankelijk vantalvan factoren, zoalsvirulentie
van de schimmel, vatbaarheid van de knol, groeikracht en ontwikkeling van
de spruit.
C. De verhouding waardplant-parasiet inknol enStengelnahet poten
Voor het ontstaan van een secundair-zieke plant moet het mycelium van
Phytophfhora zich in de knol uitbreiden, vervolgens een spruit infecteren en
daarin naar boven groeien. Of dit gelukt, hangt van verschillende omstandigheden af. In het vorige gedeelte is reeds gebleken, dat de afstand van het mycelium tot een spruit belangrijk is; maar ook de vatbaarheid van de knol speelt
een rol. Wanneer de schimmel de Stengelis binnengedrongen, gaan de vatbaarheid van de Stengel, de temperatuur en de vochtigheid van de grond een overwegenderolspelen.Dezefactoren zullenhiernu nader besproken worden.
D e t e m p e r a t u u r en v o c h t i g h e i d v a n de g r o n d
MELHUS (1913 en 1915) vond, dat tussen 23°-27°C meer Stengels secundairziek werden dan bij lagere temperatuur. Ook THOMAS (1947) kreeg de indruk,
dat hogere temperaturen gunstiger waren voor de vormingvan secundair-zieke
planten danlagere temperaturen.
Daar niet voldoende „geconditionneerde" ruimten ter beschikking waren,
was het niet mogelijk hier nauwkeurige gegevens over te verzamelen.Wei werd
uit twee proefnemingen de indruk verkregen, dat bij ± 20°C meer secundairzieke planten ontstaan dan bij ± 10°C. Deze indruk wordt bevestigd door een
vergelijking vandegegevensintabel9met dieintabel 10.
Volgens MELHUS (1915) ZOUtot het bovenkomen van de planten de grond betrekkelijk droog en daarna vochtig moeten zijn om de meeste secundair-zieke
planten te geven. Ook uit eigen gegevens (zie tabel 3)zou men de betekenis van
het vochtgehalte vandegrond afkunnen leiden.
Om dit verder te bestuderen werden in het voorjaar van 1955 te Wageningen
op verschillende grondsoorten geinoculeerde knollen van het ras Eersteling eepoot (tabel8).
Uit dezetabel blijkt, dat het vochtgehalte van de grond een duidelijke invloed
heeft. Hetverschilinaantalsecundair-ziekeplantentussenkleien humeuze zandgrond moet waarschijnlijk grotendeels toegeschreven worden aan het hogere
vochtgehaltevandekleienniet ofinminderemateaandegrondsoort zelf.
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TABEL8. Hetverband tussenvochtgehaltevandegrondenpercentagesecundair-ziekeplanten
(Eersteling)
Table8. Relationshipbetweenmoisturecontentof thesoilandpercentageofsecondarilydiseased
plants (Duke of York)

Grondsoort
Soil

Zware klei
Heavy clay soil
Humeuze
zandgrond
Sandy soil
Humus-arme
zandgrond
Sandy soil

Percentage
sec.-zieke
planten t.o.v.
bovengekomen planten
diseased
Perc.
,
emerged

Aantal
gepote
knollen
Number of
tubers planted

Percentage
bovengekomen planten
Percentage
of plants
emerged

Percentage
sec.-zieke
planten
Percentage
of sec. diseased plants

Zeer vochtig
Wet

200

42

10

24

Zeer vochtig
Wet

200

61

6

10

Droog
Dry

200

55

2

4

Vochtgehalte
in mei
Moisture
content in
May

Het zichtbaar wordenvan desymptomenopdebovengrondse delenzoubeinvloed kunnen worden door deluchtvochtigheid.Aangezienbovenzeervochtigegrond delucht ookvochtigeris,zouhetintabel 8 aangetoondeverband te
wijten kunnen zijn aanverschillen inluchtvochtigheid. Uit een andereproef is
echter gebleken, dat hetzichtbaarwordenvandesymptomenmetofmzeergeringe matebemvloedwordtdoordeluchtvochtigheid.Hetisdusgeoorloofd uit
deproef deconclusietetrekken,datinvochtigegrond dekansophet optreden
vansecundair-ziekeplantengroterisdanindrogegrond.
De vatbaarheid vanhetras
Hetisbekend,datdesnelheidwaarmeehetmyceliumzichindeknol uitbreidt,
afhankelijk isvan het ras.Daarom zal ook devatbaarheid van hetras eenbelangrijkefactor zijn.
, .„ ,
,. , n „
Omhiervanietstewetentekomenwerdenvanverschillenderassenelk40geinoculeerde knollen in gesteriliseerde grond gepoot Bovendien werden i e inoculeerdeknollenvandezelfderassenenvanhetrasEerstehnginhe voorjaar
1955innietsterielevochtigehumeuzezandgrondgepoot.DeknoUenvandezeer
vatbare rassen Eersteling enEigenheimerwerden 14dagonendievandeandere
rassen 30dagenvoorhetpoten opeenwillekeungeplaatssemocuted. Ombj
deweinigvatbare rassenVoranenNoordehng dekansopsP^tinfecte tevergroten,werdbijdezerassenvooralaanhettopeindegeinoculeerd (tabel9en10,
^Deresultatenvanbeideproeven,vermeldin d e ^ ^ ^ ^ ^ t
metelkaar overeen.Bijdecombinatievatbareknol^
^
^
1
^
J
rneestesecundair-ziekeplante^
inminderemateby Eigenheimer) ol dexnoi(zodi*uy ™ v
JpiniB
ishet aantal secundair-zieke planten germger. Is zowel^J?°f J» "
^ 5
vatbaar, dan isdekans ophet ontstaan van aeraiidaMeb^anten blykbaar
zeergeringofnul.DitishetgevalbijderasseriVorarLen!^ d e l i n g DeStengelsvan tweeNoordeUng-planten die indekaswaren gegroeid,ver
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TABEL9. Het verband tussenknol-en loofvatbaarheid enpercentage secundair-zieke planten.
Proef in een verwarmde kas bij gemiddelde temperatuur van ± 18°C. Per object
40knollen.
Table9. Relationshipbetweenthesusceptibilityoftuberandfoliageandpercentageofsecondarilydiseasedplants.Experimentinaheatedglasshouseat a mean temperature of about
18°C. Pertreatment40 tubers.

Ras
Variety

Vatbaarheid volgens
RassenlijstigSS1
Susceptibilityaccording totheList
of Varieties 19551
Knol
Tuber

5
Saskia
Eigenheimer . .
3
5
Furore
KoopmansBlauwe
8
7
Voran
Noordeling . . .
8
Laag cijfer: grote vatbaarheid.
Lownumber: verysusceptible.

Loof
Foliage

Aantalsecundair- Perc. secundairzieke planten
ziekeplanten
Percentage of
Numberof
sec.diseased
sec.diseased
plants
plants

4
5
8
3
7
7,5

8
4
3
3
0
0

20
10
8
8
0
0

TABEL 10. Hetverband tussenknol-enloofvatbaarheid enpercentagesecundair-zieke planten.
Proef inhetveldbij gemiddeldegrondtemperatuur van ± 10°C.
Table 10. Relationshipbetweensusceptibilityof tuberandfoliage andpercentageofsecondarily
diseasedplants.Experimentinthefield atameansoiltemperature ofabout10°C.

Ras

V a t b a a r h e i d volgens
Rassenlijst 1955 *
Susceptibility according
to the List of Varieties 19551

Variety
Knol
Tuber

A a n t a l gepote
knollen
Number of
tubers planted

Percentage
bovengekomen
planten
Percentage of
plants emerged

Percentage
sec.-zieke
planten
Percentage of'
sec, diseased
plants

200
270
300
300
300
300
300

61
63
64
62
97
39
95

6
7
3
2
3
0
0

Loof
Foliage

Eersteling
3
3
Saskia
5
4
Eigenheimer
3
5
Furore
5
8
Koopm.Bl.
8
3
Voran
7
7
Noordeling
8
7.5
1
Laag
cijfer:
grote
vatbaarheid.
1
Lownumber: verysusceptible.

Percentage
sec.-zieke
planten t.o.v.
bovengekomen
planten
_
diseased
Perc.
emerged

10

n
4
3
3
0
0

toonden aan devoeteenverkleuring, dieaan eenaantasting van Phytophthora
deed denken. Maar zelfs bij eenluchtvochtigheidvan 100% ontstonden hierop
geensporangien.Ditisevenwelnoggeenbewijs,datPhytophthoranietaanwezig
was,omdatdeschimmelmogelijkerwijze opStengelsvanweinigvatbareplanten
met sporuleert. Omdit na te gaan, werden planten van verschillende rassen in
de okselsgeiinoculeerdmet zwermsporen van Phytophthora infestans en bij ±
100%luchtvochtigheid geplaatst.Naeenaantaldagenwerddematevansporulatieonderlingvergeleken.
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Ras
Variety

Eersteling
Eigenheimer
Furore
Koopmans Blauwe
Voran

Loofvatbaarheid volgens
Rassenlijst 1955
Susceptibilityoffoliage
ace. totheListofVarieties
1955
3
5
8
3
7
7.5

Matevansporenvorming
opStengels
Degree ofsporulation
onstems
zeerveel verynumerous
veel
numerous
weinig notnumerous
veel
numerous
sporadisch
sporadic
geen
nil.

VolgensbovenstaandoverzichtisdesporulatieopdeStengelzeer afhankelijk
vandevatbaarheidvanhetloof.OokalzouhetmyceliumbijrassenzoalsNoordelingenVoran,naarbovengroeien,dannogisdekansgering,datersporangien
gevormdworden.
Van de zieke knollen die in de herfst in een partij pootaardappelen na het
sorterennogvoorkomen,geeft slechtseenzeergeringaantaleensecundair-zieke
plant.Tijdensdebewaringvallenalzeerveelknollenuit,omdathetmyceliumin
dezepoters omdeeenofandereredenafsterft. Dekansophetontstaanvaneen
secundair-ziekeplantishetgrootst,wanneeraandevolgendevoorwaardenvoldaan is:actiefmyceliummoetzichopdejuiste afstandvaneenspruitbevinden
devatbaarheid van knolenloof moet grootzijn endegrond,waannzegepoot
worden, behoort een temperatuur van ± 20°C te hebben en moet bovendien
vochtig zijn. Dejuiste afstand van het mycelium tot een spruit wordt bepaald
doordeschimmel,knolenspruit,elkmetzijnindividuelegedragingen.Daarom
ishet'nietmogelijk allefactoren zoindehandtehebben,dat elkegepotezieke
knolook een secundair-zieke plant geeft. Inhetveldzijn ook deanderevoor
waarden doorgaans niet optimaal, zodat daar het percentage secundair-zieke
plantenmeestallaagis.
7. BESPREKING

Inditdeelisaangetoond, datdeoverwinteringvanW ^ ^ kan^plaatsvindeningeinfecteerdeknollenendatdezeaaneidingkunnengevjntot tot « £
staan van secundair-zieke planten, waaruit pnmaire haarden in aardappelper
celeneninopslagopf ^ ^ J f i * ^
datdezewijzevanoverwinterenzo
Eyenwelisnogmetaannemehjk gemaaKi,uaiuc^ j
Phvtnnhthora
veelvuldig voorkomt, dat hiermee het algemeen optreden van Phytophffiwa
laterS s e i z o e n verklaard kanworden.Evenminisbewezen,dat deparasiet
ooknognietopeenanderewijzeoverbhjft.
hoeveel oriWat het e e r L punt betreft ishetvanbelang hier.medetedelen, hoeveelpri

biedvan ± 16km^,d.i. B ^ ^ ^ Z T ^ S S ^ ^ ^ ^
deel zal blijken, dat in De Streek ^2 ^ ^k a S e Ze L aantal haarden is
juni of beginjuli ongeveer eenkm besmet f " ° ° " a
dusvoldoendeomhetontstaanvaneenepidemieteverklaren.
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Bovendien ishet mogelijk teberekenen, hoeveel zieke knollen gepoot moeten
worden omeenhaardperkm2te krijgen.Men moet dan allereerst in aanmerking
nemen, dat in De Streek ± 80% van het areaal uit aardappelen bestaat, zodat
per km2 ongeveer 160.000 kg pootaardappelen nodig zijn. Aan de hand van de
resultaten van develdproeven mag men aannemen, dat 100ziekepoters van een
vatbaar ras minstens een secundair-ziekeplant geeft. Wanneer dus een ge'infecteerde knol voorkomt op 1600kgpootaardappelen, worden ongeveer 100zieke
knollen per km 2 gepoot; daaruit zal tenminste een haard ontstaan. Volgens
mededelingen van keurmeesters van de N.A.K. en ervaren aardappeltelers mag
zeer zeker aangenomen worden, dat per 1600 kg pootaardappelen van een
vatbaar ras wel een gei'nfecteerde knol voorkomt.
De infectie die van opslag op afvalhopen kan uitgaan, is bij deze berekening
zelfs buiten beschouwing gelaten. Het isdaaromzeker geoorloofd tezeggen, dat
het algemeen voorkomen van de aardappelziekte in De Streek verklaard kan
worden uit de overwintering van Phytophthora infestans in de knol. Dit geldt
ook voor anderegebieden,maar datzalinhetvolgende deelbehandeld worden.
Verder is niet afdoende bewezen, dat de schimmel ook niet in de grond kan
overblijven, maar hiervoor zijn geen aanwijzingen. Enkele proeven maken dit
bovendien minder waarschijnlijk.
Klei- en zandgrond, waarop een ziek aardappelgewas had gestaan, werd na
het rooien wekelijks op gezonde knolhelften gestreken en in vochtige bakken
gelegd.Enkeleweken na hetrooien waren debeidegronden niet meer infectieus.
Daarna werden de beide grondsoorten met een geconcentreerde zwermsporensuspensievanPhytophthora gei'noculeerden opnieuwwerd opdezelfde wijze het
infectievermogen van de grond bepaald. De klei- en zandgrond waren 5resp. 4
weken na de inoculatie niet meer infectieus. Dit komt goed overeen met de gegevensvan MURPHY (1922).
Opgrond van dezeproeven ishet zeeronwaarschijnlijk, datdeschimmel lange
tijd als saprophyt in niet steriele grond kan leven. De schimmel zou echter
op maar enkele plaatsen in de grond behoeven over te blijven om voldoende
haarden te verkrijgen. Hoewel het experimenteel moeilijk isaantetonen, moet
het om devolgenderedenenzeeronwaarschijnlijk geachtworden, dat deze overwintering voorkomt.
Dat inhetcentrum vanelkehaard eensecundair-ziekeplantisgevonden ofeen
open plek, die vermoedelijk ontstaan is door het verwijderen van deze plant,
wijst allereerst al op een overwintering in zieke knollen. Bovendien is nergens
gebleken, dat de aardappelziekte juist daar het eerst optreedt, waar het vorige
jaar ook zieke aardappelen gestaan hebben; er werden zelfs haarden aangetroffen op gescheurd grasland. De infectieproeven met grond van zieke percelen
duiden er niet op,dat deschimmeljarenlang in degrond kan overblijven. Daarentegen iswel een duidelijk verband gevonden tussen deaard van het pootgoed
en hetvoorkomen van haarden.Bovendien heeft de overwintering in zieke knollen zo veelvuldig plaats, dat zonder andere overwinteringswijzen het algemeen
optreden verklaard kan worden.
Het iszekerverantwoord uit degegevens,diein dit deelverwerkt zijn, de conclusie te trekken, dat Phytophthora infestans in zieke knollen overblijft en dat
het zeer onwaarschijnlijk is, dat deze schimmel ook nog op een andere wijze
overwintert.
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HOOFDSTUKII

DE EPIDEMIOLOGIE
1. I N L E I D I N G

Nuinhetvoorgaande gedeelte vastgesteld is,dat Phytophthora infestans elk
jaaropnieuwopenkeleplaatseninhetveldbegint,ishetvanbelangnategaan
ofMeruithet algemeenoptreden later inhet seizoen verklaard kan worden. In
aardappelpercelen eninopslagvanziekeweggeworpenknollenwerdenpnmaire
haarden aangetoond; verder zijn geen aanwijsbare overwintenngsbronnen gevonden. In dit hoofdstuk zal nagegaan worden, hoe de opbouw van de populatieen het verloop van deziektevanuit dezeinfectiebronnen plaatsvindt.
De bestudering van de epidemiologic kan ook praktische betekenis hebben.
Het tijdstip immers, waarop geadviseerd wordt een aardappelgewas met een
bestrijdingsmiddel tegen Phytophthora te behandelen, wordt bepaald door het
verband, dat bestaat tussen deweersgesteldheid en het optreden van de aardappelziekte.Ditverbandisechtermindereenvoudigdantotnutoeaangenomen
werd,want dematevan optredenenhet algemeenwordenvandeziektewordt
bepaald door:
1. het aantal infectiebronnen
2. deverspreidingssnelheid van Phytophthora.
„„„QO„
Gezien deconclusiesuithetvorigehoofdstuk magervanuitwordengegaan
datergeenandereinfectiebronnen zijn dandeprimairehaarden,zoalsdieinde
inleidingzijn gedefinieerd.
2. HET AANTAL PRIMAIRE HAARDEN

In het centrum van De Streek, een gebied van ± 1 6 km*' ^werden in 1953
nauwkeurigewaarnemingenverrichtomtrenthetvoorkomenvandeaardappdziekte. Dafr werden in de eerste helft vanjuni Ifi primaire haarden op aardappelpercelen en drie op afvalhopen gevonden. W a a f hynlyk zyn met aUe
haarden ontdekt, zodat aangenomen mag ™d™>«*[^™
™^ol?n
primaire haard op aardappelpercelen voorkwam De haarden op atvalnopen
zullen voorlopig buiten beschouwinggelatenworden.
a ii enrimaire
In 1952en 1954isernietnaargestreefdomineenbepaald f ^ ^ ™ ™
haarden opte sporen ^ ^ M ™ % ? £ % £ £ £ £ £ * *
menehereVeni™k het daarom
gewenst, degenuddeldedichtheidvanae naar
mene oerekenmgisnet aaful"fi*
'- d „ evon den. Toenwerd ongeveer
den lets kleiner te nemen« ^ * f " dat^b S S ^ D e Streek - waar ± 80%
eenhaard per km*waargenomen . ^ ™ / _ 6en
haard per 80ha aardapvan het oppervlak met aardappele*Li s b ^ e e ™ a o 4 h e t g e m i d d e 4
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ L
Bintje, dit zowel in
gesteld op een haard per 100ha Eerstenng.
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knolalsloofbijna evenvatbaar isalsEersteling,zalongeveer hetzelfde gelden
Voor minder vatbare rassen kan verwacht worden, dat een primaire haardgevonden zalworden opeengroter aantalha aardappelen. Dezeoppervlaktekan
geschat worden met behulp van de gegevens van tabel 10en de vatbaarheidscijfers uit deRassenlijst. Men vindt dan voor:
Eersteling en Bintje
een haard per 100ha
Eigenheimer
een haard per 250ha
.Koopman's Blauwe en Furore
een haard per 300ha
Ultimus, Record, Meerlander enIJsselster
een haard per 1000ha
In derassen Alpha, Bevelander, Gineke,Libertas,Noordeling en Vorankomenwaarschijnlijk geen of zeerweinigprimaire haarden voor.
Voor verschillendeprovincies of streken ismet dezegegevens en met dieuit
de rassenstatistiek van de Beschrijvende Rassenlijst 1955 het aantal primaire
haarden in aardappelpercelen geschat enhieruit isdehaarddichtheid, dit ishet
aantal primaire haarden per km2 land, berekend (tabel 11).
TABEL 11. Geschat aantal primaire haarden in aardappelpercelen per km2 land (haarddichtheid) in verschillende delen van Nederland
Table11. Estimatednumberofprimaryfoci inpotatofieldsper km2 of land(density offoci) in
variousparts oftheNetherlands

Gebied
Region

De Streek (gedeeltelijk)
Noord-Friesland . . .
Zeeland
Noord-Brabant....
Utrecht

Oppervlakte
land in km2
Areaofland
inkm2

16
±900
1690
4900
2620
1320

Geschat
aantal
haarden
Estimated
numberoffoci
151
50
80
70
30
2

Nederland
32410
560
1
Waargenomen aantal haarden. Numberoffociobserved.

Aantal km2
land/haard
Numberof km2
landjfocus

Aantal
haarden/km2
(Haarddichtheid)
Numberof
focijkm2 land

1
20
20
70
90
660

1
0,06
0,05
0,01
0,01
0,001

60

0,02

De in deze tabel vermelde waarden voor het aantal haarden per km2 zijn zoals reeds gezegd - slechts een benadering. Afwijkingen kunnen voorkomen;
in de eerste plaats, omdat het aantal haarden van jaar tot jaar vrij sterk zal
kunnen varieren.Enigszins betrouwbare gegevenshierover zijn erevenwelniet,
zodat dit een onzekere factor is.
In de tweede plaats kunnen afwijkingen van de gegeven waarden optreden,
omdatprimairehaardeninopslagopafvalhopen e.d.nietindezetabelverwerkt
zijn. In devolgende paragraaf zal blijken, dat deze haarden in De Streek een
zeer ondergeschikte rol spelen. Het is echter niet zeker of dit ook elders in
Nederland het geval is. Maar al zouden deze haarden daar van iets meer betekemszijn,danzaltochdeonderlingeverhoudingvandegetallen vermoedelijk
ongeveer gelijk bhjven. Uit tabel 11mag men dus in ieder geval concluderen,
dat het aantal haarden per km2van streektot streek sterk uiteen loopt.
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3. D E V E R S P R E I D I N G VAN PHYTOPHTHORA VANUIT
DE PRIMAIRE HAARDEN

A. Enige waarnemingen betreffendede verspreiding
In figuur 12zijn tweeprimaire haarden afgebeeld, die op4juni 1953in De
Streekin het ras Eerstelingvoorkwamen.Volgenshet K.N.M.I.waste Hoorn
op 14t/m 16, 18en 19,26en27meideweersgesteldheid gunstigvoor het optreden van de aardappelziekte. Tijdens de eerste twee perioden was de windrichting zuid-west en gedurende de laatste periode noord-west. Uit deligging
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FIG. 12

Primairehaardeninpercelen
metEerstelingop4juni1953
inDeStreek
Primary foci inpotatofields
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van de secundair-zieke planter, in de.haarden blijkt, dat^deinfectie, in noordoostelijkerichtingisverlopen.Opdesecundair-zieke planten heeft do:schimmel
dusmiddenmei reeds gesporuleerdenindelaatstegunstigeperiode hebben de
haarden zich blijkbaar weiniguitgebreid.
.,..„ w.„
In figuur 13is de uitbreiding van haard 2m noord-oostelykerichtmgweer^
gegeven, zoals die op 23 juni waargenomen M. In % a ^ ^ f o m l t
de schimmel zich iets minder verspreid. Tussen4 en 23 jum waste Hoorri op
11, 12en 15 juni deweersgesteldheid gunsttgvoorhet
°^™™njewd
appelziekte. langezien P h y t o p h t h o H M , J ' ^ f ^ ^ ^ Z ™ * ^
^ ^ ^ ^ ^ P ° ^ ^ ^ ^ ^ ^
dusminstensover
Na m a x i m a a l vijf gunstigeP ^ P j ^ S ^ grot ere afstand kwamhieren
250min noord-oostehjke richtingverspreiu.vy s ^

FIG. 13

Uitbreidinghaard2innoord-haard
oostelijke richtingop23juni
1953
Extension offocus 2innortheastdirectiononJune23,1953

•

35-50*
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/
100 m.
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daar nog wel een ziek blad voor, maar wanneer de aantastingsgraad zo laag
is, kan men moeilijk een verband leggen met de oorspronkelijke haard; wel
mag men aannemen, dat de schimmel zich over een groter gebiedverspreid
heeft dan hier weergegeven is.Vele percelen waren op die datum, hoewelin
zeerlichte graad, reeds besmet. '
Nadat op23,24en25junideweersgesteldheid opnieuwgunstiggeweestwas,
zagmen overalziekeplanten. Het leek alsof deaardappelziekte plotselingepidemisch was opgetreden. Dit is geheelin overeenstemming met wat PETHYBRIDGE in 1911 geschrevenheeft: „Whatto a farmer might appear
tobeasuddenepidemicwouldbeinmany, if not
in all cases to a trained observer nothing more
than a rather quick culmination to a series of
eventswhichhad been slowlyproceeding beforehand more or lessunobserved by others".
Deuitbreidingvaneenhaardeldersinhetland
behoeft niet gelijk te zijn aan deuitbreiding in
De Streek,waaropbijnaelke akker hetzeervatbare ras Eersteling wordt verbouwd. Daarom
zalookdeuitbreidingvaneenprimaire haard in
Noord-Brabant behandeld worden.
Op 14 juni 1954 vond een landbouwer te
Aarle-Rixtel(N.B.)inzijnaardappelveld,waarop
FIG. 14
het ras Wilpo verbouwd werd, enige ziekeplanBesmettingsgraad(% zieke planten. Op 30juni was het gehele perceelreedsbeten) van een perceel met Wilpo
smet (fig. 14). De naburige aardappelpercelen
te Aarle-Rixtel (N.B.) op30juni
warennoggeheelgezond.Erwarendusgeenaan1954
wijzingen voor andere,buitenditziekeveldgeleDegree of infection(% diseased
plants)inafield with the variety
gen,primairehaarden. Op21juli had de schimWilpoonJune30,1954 atAarlemelzichoververscheideneakkersindeomgeving
Rixtel
verspreid. Voor die datum kwamen volgens het
K.N.M.I. in Noord-Brabant vijf gunstige perioden voor, waarvan drie voor
30juni. Omde verspreiding weer te kunnen geven, werden op 21 juli zoveel
mogelijk percelen met het ras Bintje (eenzeervatbaar ras) op het voorkomen
van de ziekte onderzocht enwerd degraad van aantasting van elkveld uitgedrukt in het percentage zieke blaadjes (fig. 15). Sommige velden waren met
eenbestrijdingsmiddelbehandeld,zodatdezemindersterk aangetast waren dan
men uit hun liggingten opzichte van het Wilpo-perceelzou afleiden.
Uit dezefiguurmag men concluderen, dat de schimmel zich over een grote
afstand heeft verspreidenvooralinnoord-oostelijkerichting.Enkeleaardappelpercelen die in deze richting lagen, waren reeds zwaar aangetast, terwijl op
korte afstand daarvan noggezondepercelen voorkwamen.Dit bewijst, dateen
veld dan pas ziek wordt, als voldoende inoculum aanwezig is en de weersgesteldheid gunstig. De eerstgenoemde factor wordt door landbouwmeteorologenweleensoverhet hoofd gezien.
Dezebeschrijving laatzien,dat ookin anderedelenvanNederland Phytophthora zich tamelijk snel over een grote afstand kan verspreiden.
Naastprimairehaardenopaardappelpercelen kunnnenookhaardeninopslag
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a
I)

rte vaneO' W/Vpo(•) atAarle-RixtelonMy 21,1M.1™""*
of diseasedleaflets.

vanweggeworpen ziekeknollen voorkomen.Hoestaat hetnu met deverspreiVaneenhaard wasinfectie uitgegaan^ J ^ ^ ^ ^ ^ A a ge30m van verwijderd lag, tenvijl de ^^/rnbeoerkteomvangendeafstand
bleven.Hetopslagopeenafvalhoop ' ^ ^ ^ f meTr dan 30m, waartot het dichtstbijzijnde ' ^ P ^ ^ ^ Z d h t k o w ^ betrekkelijk
door de kans, dat sporangien opeennaoung vciu
klein is (pag. 42).
,
i k e weggeworpen knollen
In Friesland werden twee^ ^ £ ^ ^ S £ besmef In het ene geval
aangetroffen, die nabunge f ^ P ^ S ^ t aardappelen eninhet andere
stond het opslag aan derand van**f™*™™£ fn J{e geVallen isdeinfecgevalbesloeghet opslageenvrij groot oppervlaK.inzu g
tiekansveelgroter.
n r i m a ire haard, diein opslag vanzieke,
Er kan dus infectie uitgaan vaneenpi™*£™ af ; a lhopen als infectiebron
weggeworpen knollen voorkomt.In De,Mr
-< ^
in vergelijking
minderbelangrijk, omdatdaar de.groottevan<i P
d o o r g a a n s klein is.
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Voor andere gebieden ontbreken voldoende gegevens. Wanneer echter zieke
knollen naast eenaardappelperceel worden geworpen, zoalsin Friesland waargenomen werd, kunnen dezein belangrijke mate bijdragen tot de infectie van
naburige velden.
Bijhetbestuderen van deprimairehaardeninDeStreek washet opgevallen,
dat veleprimair-ziekeplanten aan de Stengels waren aangetast, terwijl debladerenvandergelijke Stengelsveelalgezond waren.Ditverschijnselisdaaralgemeenbekend onder denaam„stengelziekte".DeziekeStengelszijn gekenmerkt
door langgerekte bruin-zwarte vlekken, die zich zowel naar boven als naar
beneden kunnen uitbreiden. De infectie kan daarbij ook in bladstelen en bladerenovergaan.Vroeginhetseizoen- dehaardenzijndannogklein- kanmen
planten met deze symptomen veelvuldig aantreffen, terwijl later de bladaantasting gaat overheersen.
Aanvankelijk leek het moeilijk voor dit verschijnsel een verklaring te geven,
totdat opviel, dat zelfs in die gevallen, waarbij de aantasting nog maar een
geringe afmeting had, in het zieke stengeldeel steeds een oksel was te vinden,
waarvan deknop geheelwas aangetast. Devolgende hypothese werd toen opgesteld. Wanneer eind mei of beginjuni deze „stengelziekte" zo opvalt, isde
luchtvochtigheid in het gewas meestal ongunstig voor de ontwikkeling vande
aardappelziekte, mede omdat zonnestralen door de open stand van het gewas
vrije toegang tot de planten hebben. Sporangien die op bladeren terecht komen, zullen dan weinigkanshebbeneeninfectie teweegtebrengen.In deoksels
van deplanten evenwelzullen dauw-en regendruppels langer aanwezig blijven
dan op bladeren. Sporangien die daar terecht komen, zullen dus meer kans
hebben omte kiemen;via dejonge knop kan dan de Stengel gemakkelijk geInfecteerd worden. Later in hetseizoen,wanneerhetgewasvollerbegintteworden en de weersgesteldheid ook gunstiger wordt voor de ontwikkeling van
Phytophthora, zal vooral bladaantasting gaan overheersen. Bij nauwkeurig
waarnemen echter zal men ook dannogwelprimair-ziekeStengelskunnenaantreffen. Inderdaadisdezestengelaantastingooklaterinhetseizoenherhaaldelijk
geconstateerd.
De hierboven gegeven hypothese voor het ontstaan van primair-zieke Stengels kon experimenteel bewezen worden. Bladeren en oksels van aardappelplanten werden gei'noculeerd met ongeveer gelijke, kleine druppeltjes vaneen
zwermsporensuspensievan Phytophthora. Na deinoculatie werden de planten
gedurende verschillende tijden bij eenhogeluchtvochtigheid gehouden, terwijl
de luchtvochtigheid daarna werd teruggebracht tot 50% om de druppels te
latenverdampen.Verwachtkonworden,datditopdebladerensnellergebeurde
dan in de oksels. Nadat de planten 36uur bij een luchtvochtigheid van 50%
hadden gestaan, werden ze weer overgebracht naar een omgeving met hoge
luchtvochtigheid om de symptomen duidelijk naar voren te laten komen. Elk
object bestonduit tweeplanten van hetrasEersteling. In tabel 12zijn deresultaten samengevat.
Degegevensvan dezetabel bewijzen, dat bij snelleverdampingvan dedruppeltjes naar verhouding meer okselinoculaties aanslaan dan bij langzameverdamping.Ditisinovereenstemmingmetdezojuistgegevenveronderstelling.
Voor deinstandhouding van eenhaard isdezestengelaantasting van belang.
In een penode van droog, warm weer blijft de schimmelin Stengels gemakke38

TABEL 12. Invloedvandetijdsduurbijhogeluchtvochtigheidopdeinfectiekansvoorbladeren
en bladoksels na inoculatie met kleine druppelsvaneen zwermsporensuspensie
Table 12. Influence of time withhighhumidity onthe chance ofinfectionfor leaves andaxils
after inoculation withsmall droplets ofaswarmsporesuspension
Percentageinfecties
B
Aantalinoculaties
Numberofinoculations Percentageofinfections Verhouding
Tijdbij95-100%
r
rel.luchtv.
B
Oksel
Blad
Ratio
—rTimeat95-100%
Oksel
Blad
Axil
Leaf
A
R.H.
Axil
Leaf
B
A
4uur(hr)
2uur(hr)
1 uur(hr)
i uur(hr)

98
98
107
90

23
27
28
32

60
7
3
1

91
74
29
28

1.5
11
10
28

lijker in leven dan in bladeren, omdat deze laatste spoedig verdorren en afvallen, terwijl gedeeltelijk zieke Stengelslanger groen blijven.
B. Debetekenisvan devatbaarheid van hetras
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2. Uitbreidingssnelheid. Blaadjeswordenaan detop meteen druppeltje
van een zwermsporensuspensie ge'inoculeerd, waarbij hetdruppeltje nietover
het blad mag uitvloeien. Na zes dagen bij een hoge luchtvochtigheid en 20°C
wordt deuitbreiding van hetverkleurde deel inderichting van debladbasis
gemeten.
3. Sporulatie. Blaadjes worden meteen geconcentreerde zwermsporensuspensie ge'inoculeerd, waarbij deconcentratie zo hoog moet zijn, dat eengelijkmatige infectie vanhetgehele blad wordt verkregen. Deblaadjes worden
geplaatst bijhoge luchtvochtigheid en20°C. Navijf dagen enopnieuwtwee
dagenlater (dusna zevendagen)wordenzeafgespoeld ineenbepaaldehoeveelheid water. Hieruit kan het aantal sporangien per blad bepaald worden.Wanneer men vanelkrasbladeren van ongeveer dezelfde grootte neemt,mogen
dezegetallenmetelkaarvergelekenworden.Teltmendewaarden, gevondenna
vijf resp. zeven dagen, bij elkaar op,dan krijgt men een relatieve maat voorde
sterktevan desporulatieenookvoordesnelheid,waarmeesporangiengevormd
worden.
Op dehier beschreven wijze zijn dezedrievatbaarheidscomponenten bij vier
rassen bepaald. Deproef istweemaaluitgevoerd met tien blaadjes vanelkras.
Het ras Eersteling is hierbij alsstandaardras gebruikt en elkecomponent isbij
dit ras op10 gesteld. De uitkomsten van beide proeven liepen weiniguiteen,
zodat in tabel 13degemiddelden zijn weergegeven. Uit deze drie componenten
is de vatbaarheid berekend.
TABEL 13. De vatbaarheid van vier verschillende aardappelrassen
Table13. Thesusceptibilityoffour differentpotato varieties

Ras
Variety

Infectiekans
Chance of
infection

Eersteling
10
Eigenheimer
4
Voran
2
Noordeling
2

Uitbreidingssnelheid
Rate of
extension

Sporulatie
Speculation

Vatbaarheid
volgens deze
3 componenten
Susceptibility
ace. tothese
3 components

10
10
1000
6
10
240
6
2
24
5
1-2
15
* Laag cijfer: zeer vatbaar. LoW number: levysusceptible.

Vatbaarheid
direct bepaald
Susceptibility
determined
directly

Vatbaarheid
volgens
Rassenlijst
Susceptibility
ace. tothe List
of Varieties1

1000
232
55
17

3
5
7
7,5
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tabel 13zijn deze vatbaarheidscijfers geplaatst naast de cijfers, die uit de drie
componenten afzonderlijk berekend zijn. Deze cijfers stemmen goed overeen,
alleen het ras Voran wijkt iets af. In delaatste kolomstaan ter vergelijking de
gegevensuit de Rassenlijst 1955.
In een reeds vroeger vermelde proef (pag. 39) werd beschreven, hoe snel
Phytophthora zich in het veld vanuit enkele geinfecteerde blaadjes verspreidt.
Dezeverspreidingssnelheid werd bepaald voor derassen Eersteling, EigenheimerenNoordeling, dooreenaantaldagennadekunstmatigeinfectie hetaantal
ziekgewordenblaadjes tetellen.Deverspreidingssnelheid geeft infeite demate
vanvatbaarheid aan. Men kan zichdevraagstellen ofdein de kasop afgesneden blaadjes bepaalde vatbaarheid (tabel 13)overeenkomt met de op de hierbovengenoemde wijze bepaaldematevanvatbaarheid in hetveld(tabel14).
TABEL 14. Vergelijking tussen verspreidingssnelheid in het veld eh vatbaarheid volgens
bepaling in dekas
Table 14. Comparisonbetweenvelocityofspreadinthefieldandsusceptibilityaccordingto
greenhouse determination

Ras
Variety

Gemiddeldaantal
zieke blaadjes
(inhetveld)
Meannumberof
diseasedleaves
(inthe field)

Vatbaarheid
bepaaldindekas
Susceptibility
determinedin
greenhouse

Idem
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180

Eersteling . .
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43
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ontstaat. Ditwaswaarschijnlijk hetgevalmetdehaard, dieinfiguur14isafgebeeld.Hetzelfdebleekookopdeproefboerderij „DeKandelaar" teMarknesse,
waar een veldje met het ras Eigenheimer, waarin zich enkele secundair-zieke
planten bevonden, na verloop van tijd minder aangetast was dan het aangrenzendeveldmethetrasBintje,waarindeziekteaanvankelijk nietvoorkwam.
C. Debetekenis vanhetpercentage landmetaardappelen
In De Streek worden opbijna alleakkers aardappelen verbouwd, zodateen
haardzichongehinderdkanuitbreiden(fig. 13).Ineengebied waarin naarverhouding veel minder aardappelen geteeld worden, komen veel sporangienop
land terecht, waar geen aardappelen staan. De opbouw van de populatiezal
daar langzamer verlopen dan inDeStreek. Bovendien moet op het zieke
veld een zodanige hoeveelheid sporangien ontstaan, dat de schimmel eenniet
directaanhetperceelgrenzendveldkanbereiken.Figuur 15illustreert duidelijk,
dat hierdoor op korte afstanden grote verschillen inaantasting voor kunnen
komen.
Dekans dat een aardappelveld ge'infecteerd wordt, is afgezien van de weersomstandigheden afhankelijk vandeafstand tot deinfectiebron, van hetaantal
sporangien en van de grootte van het te infecteren veld. Ook het aantalsporangien, dat deinfectiebron verlaat,isweerafhankelijk van degrootte van het
veld, waarin deinfectiebron voorkomt.
Uit ondefzoekingen van GREGORY (1945),BONDE & SCHULTZ(1943)eneigen
waarnemingen blijkt, dat dekans opinfectie sterk afneemt bij toenemendeafstand. Zeer globaal kan gezegdworden, dat de besmettingsgraad omgekeerd
evenredig ismet het kwadraat van de afstand tot de sporenbron (WAGGONER
1952).Ookuitfiguur13iseendergelijkverbandafteleiden. WAGGONERberekende,datdekans,dateenhaard van6,5m2een bepaald blad op 10mafstandinfecteert tijdens eengunstigeperiodevan enkele dagen, 1op 1000is.Voor een
afstand van 1,6kmisdezekans 1op107.
Uit dezebeschouwingvolgt,dat eeninfectiebron zo klein kan zijn of deafstand tot een naburig veld zo groot, dat geen infectie tot stand komt. Ditis
waarschijnlijk dikwijlshet gevalmetinfectiebronnen op afvalhopen e.d.
D. Deafstanddiesporangienkunnenafleggen
De sporangienvanPhytophthorainfestans hebbenongeveer dezelfde grootte
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Indeliteratuur zijn weinignauwkeurige gegevensover dezeafstand tevinden.
(1941) vond een aardappelveld, dat naar hij veronderstelde, zeer
waarschijnlijk geinfecteerd wasdoor eenander veld, dat 24km bovenwinds
lag. Omtrent het voorkomen vanprimaire haarden in dit veld en eventuele
afvalhopen indeomgeving deelt hij niets mee BONDE &SCHULTZ (1943) constateerden, dat een aardappelveld geinfecteerd was door eenafvalhoop die
200m hiervanverwijderd lag. HARRISON(1947)trofPhytophthora aan op geisoleerd gelegen kweekbedden vantomaat, terwyl deeerste aardappelen pas op
48-64km 8 voorkwam e n. Hijis vanmening, dat g r a n g e " ^ e aftand m ^
luchtstromen hebben kunnen afleggen. BOYD (1935) vond echer dat Phytophthora intomatenzaad kanoverwinteren. De waarnemmgen van HARRISOJIznn
daarom niet overtuigend. THOMAS (1947) heeft opQ4,8km ^ d e j o r e n b r o n
nog levende sporangien opgevangen. HANNI 1949) ^ Z T L ^ l ^ t n
gefnfecteerd werd,te?wijleerst op 1kmafstand ^ c t i ^ ° 2 T ^ Z £ k t ^ c n
HYRE (1950) vond op verticaal opgehangen v o o i ^ g l a M J ^ ^ ^ J ^
met vaseline, op 14km afstand van een sporenbron n ° « S S S S f S f ^ t o n S i
tophthora ineslans. Hijdeelt echter niet mee ofdeze sporangen nogkonden
kiemen. SCHRODTER (1954) komt langs theoretische weg tot afstanden van
100km bij een windsnelheid van 5m p e r ^
k
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.m e n k a n
deze afstand. Men kan de sporangien op ™°™Zt™eMm2Sl
% vang-hvaningewi^^^
apparaat gebruiken. Aan deze method es zyn voor
in f ect iebron aan1. Men heeft bijna nooit zekerheid, dat ern e tmeercan
wezig is. Vooral opgrote afstanden is * £ $ £ $ £ * £ £ 1952). Deze
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P
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Bij het opzetten van een proef ishet daarom Z™™%™e%™*mg i s . I n d e
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oog werden verbouwd, als vangplantenjen de pro R
b e d r a a g t 11 km.
brontekiezen.Dekortste afstand vandekus tot Konu
B
Eersteling
Op dit eiland werden in 1954 gepoot: aardappd e n m ^ ^ ^
^
(1are), Eigenheimer (10 are) en Libertos (1U*L^menmagworden,
datgeen
een nauwkeurig door my nagekeken,z o a a ^ " s d e n d a t jaar geen andere aardzieke knollen werden gepoot. Op het eiianoi w
ejland nfet voor>
appelen geteeld dan debovengenoemde. Opslag kom P
omdat detuin 'swinters onder water staat.
m a a r zieke planten
Op 25juli 1954werden alleplanten nauwkeurigto
^ N e d e r i a n d a l grote
werden niet gevonden. Op die datum w a r n
^ G r o n i n g e n n 0 g niet algehaarden voor. Deaardappelziekte trad t o e n d e m e e s t e aar dappelpermeen op.Op 17augustus 1954 waren i n ™ i n g d i e d a t u m zieke planten
celen aangetast, ook op R ° t t u m e r ° ° i S r i m a i r - z i e k . Gezien de zeer zorggeconstateerd. Deze planten waren d ™ " * ^ d u s aannemen,datsporangien
vuldige controle van poters engewas m
d^
gewaaid.
van Phytophthora van het vasteland naar n
h t h o r a in f e stans minstens
Uit deze proef blijkt, dat s P ° r a n £ ^ o g e n teverliezen.
II kmkunnen afleggen zonder hun kiemvermog

E. Enigegegevens overmacro-en microklimaat
Het m a c r o k l i m a a t
Het ziekteproces is sterk afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Een relatieve luchtvochtigheid van 100% en een temperatuur van
± 20°C zijn het meest gunstig. Voor de verspreiding van de sporangien isde
windkracht ook van belang.
Veelonderzoek isverricht omeenverband te leggen tussen het macroklimaat
en het optreden van de aardappelziekte; men is daarin ook tamelijk goedgeslaagd (VAN EVERDINGEN 1926, BEAUMONT 1948, POST & RICHEL 1951, BOURKE
1953, UHLIG 1955 e.a.). Daar echter het ziekteproces zich voornamelijk inhet
gewasafspeelt,zijndeluchtvochtigheid en temperatuur in het gewas (het microklimaat) doorslaggevend.
Het m i c r o k l i m a a t
Over het microklimaat bestaan weiniggegevens. ROUSSAKOW (1925) en HYRE
(1955) vonden, dat de luchtvochtigheid in een graangewas resp. bonengewas
hoger was dan er boven. THOMAS(1946) deed gedurende negen dagen metingen
inenboveneenaardappelgewasmeteen droge-ennattebolthermometer.Uitzijn
gegevens kon berekend worden, dat op de waarnemingsdagen de relatieve
luchtvochtigheid in het gewas om 12uur gemiddeld 19% ± 2,5 hoger wasdan
er boven. WALLIN & WAGGONER (1950) en WALLIN & SHAW (1953) vonden
echter Meniere verschillen van 3, resp. 4 en 5%. JOHANNES (1953) heeft inverscmuenaeaardappelrassen nauwkeurigemetingen verricht. De verschillentussen
de luchtvochtigheid m het gewas en er boven zijn volgens hem aanzienlijk en
bovendien afhankelijk van het aardappelras.
i J t S ?I t ? W d n i g b 6 k e n d i s o v e r h e t mi croklimaat in een aardappelgewas,
werden hierover enige waarnemingen gedaan.
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Met een geventileerde psychrometer werd de luchtvochtigheid in een aardappelgewasenop 1,70 mhoogtegemeten.Derelatieveluchtvochtigheidwasin
hetgewasomstreeks 14.00uurgemiddeld 17%± 2 hogerdanopl,70mhoogte.
De dagenwaarop derelatieveluchtvochtigheid op 1,70mgroterwasdan90 /0,
werdennietmeegerekend.Detemperatuurverschillenwarenbetrekkelykgenng.
Een iaar later werden metingen in het gewas en op 2,20m hoogte verncnt
mettweenauwkeurigehygrografen.Infiguur16 is hetverloopvan derealeve
luchtvochtigheidvan1-7auguStusaangegeven;debovenstelijngeeftde relatieve
luchtvochtigheid weer in een gewas Eersteling op laaggelegen vochthoudende
zandgrond Door het optreden van de aardappelziekte was het^gewas al lets
open geworden. Het toestel dat in het gewas stond,Weekna afloop geencorrectiesnodigtehebben. Degegevensvanhetanderetoestel " ? ^ ™ * J ° ™ £
tiesovergebracht opdestrookvanheteerstetoestel Overdag!™amen versfrl
lenvanrneerdan 20 % voortussenderelatieveluchtvochtigheidinhetgewasen
da

VabnOV9e-26augustus werden met dezeinstrumenten™nenjuyen gedaanin
eenaardappelveld van het ras Eigenheimer op ^ ^ l ^ Z J n Z ^ e S
hoogteboven dit veld. Hetwasindieperiode droog,zoning « ™ ™ J ^ £
De|rond was gescheurd door dedroogte.Figuur 17, biz.46 laataen, aa n
verschiltussen de relatieve luchtvochtigheid in het gewas en er boven betrek
kelijk geringwas.
. • • d d e reiatieveluchtIneenweelderig gewas opnatte^ ^ l1 l ^ J Z d c r het gewas ontvochtigheid veelhoger zyn dan op2,20Fh J ° ° ^ f windsnelheid is, des te
wikkeld is, hoe droger de grand/sen ^ e ^ 4 f a S e n v a n derelatieve
minder zal derelatieve luchtvochtigheid inhet gewasaiwijKe
luchtvochtigheid boven het gewas.
, •h mR k a n yerspreiden
Uit deze waarnemingen blijkt, dat de s c h l X T d w a a ? b l ditnietverwacht
ofzichin stand kan houden bij eenweersgesteldheid,waarbij mtn
zouworden, wanneer men afgaat opwaarnemingen, dieopl,*>m
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gedaan. In het beginstadium van een primaire
haard ishet gewasdoorgaansnogtamelijk open,
waardoor het microklimaat minder sterk afwijkt van het macroklimaat dan later in het
seizoen. In de volgende

2-uur gemiddelden van rel.luchtvochtigheidinenbovenaard- P ar agrafen zal de beteappelgewasvan9-26augustus1955(droge,winderige periode) kenis van het macro-en
2-hourmeansofrel.humidityinandoverpotatocropfromAugust microkhmaat VOOf net
9-26, 1955 (dry windyperiod)
ontstaan van een epide10 cmbovendegrond
10 cm above soillevel
mie nog nader bespro2m bovendegrond
2m above soillevel
ken worclen
4. HET ONTSTAAN VAN EEN EPIDEMIE
In het voorgaande is gesproken over het aantal primaire haarden en de uitbreidingssnelheid hiervan. Uit een combinatie van deze twee factoren nu kan
het epidemisch optreden van Phytophthora volkomen verklaard worden.
In De Streek werd in 1953de uitbreiding van een haard nagegaan (fig. 12 en
13), waarbij het volgende werd geconstateerd:
Op4juni,na drie gunstigeperioden1),40m2zichtbaar besmet.
Op23juni,navier gunstigeperioden, ± 10hazichtbaar besmet.
Eind juni, na vijf gunstige perioden, alle aardappelpercelen in De Streek
aangetast.
Uit de zeer snelle toename van het besmette oppervlak voor 23 juni volgt,
dat aangenomen mag worden, dat de vijfde gunstige periode minstens 1 km2
heelt kunnen infecteren. Aangezien in het voorgaande eveneens is gebleken, dat
hetaantalhaardentenminsteeen per km2 bedraagt, kandushet algemeenoptreden in De Streek omstreeks eind Juni zonder meer verklaard worden.
Hoewel de gegevens over 1952 en 1954 niet zo volledig zijn als over 1953,
IZZH
TT T d e Z i e k t e e e n z e l f d e b e e l d - Eind mei resp. beginjuni
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h a a r d e n vo
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<», terwijl eind juni, resp. midden juli de ziekte
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f J f * b e d r o e S h e t a a «tal gunstige perioden tussendeze
t r e k k l f dn P o i e S ; T - 1 9 5 3 T d i t a a n t a l viJf- M e n mag hieruit de conclusie
hora v e r k t r d J " J T 19?2,m 1 9 5 4 h e t ^idemisch optredenvanPhytoph-
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J > De ene gunsfge periode isniet altijd gelijkwaardig met de andere gunstige periode
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Op 30juni, na drie gunstige perioden, ongeveer40arezichtbaar besmet.
Op 21 juli, na vijf gunstige perioden, ongeveer 8 km2 zichtbaar besmet.
Op1 augustus, na zes gunstige perioden, de meeste percelen in Noord-Bra^ i t tabefl 1 bliikt,dat meninNoord-Brabant eenhaardper70km*kanverwachten Ondanks deze geringe haarddichtheid kan ook hier dusde conchy
luiden,dat uit het aantalprimairehaarden endeuitbmdmgs neltod hetalgemeen optreden na een aantal gunstige perioden v e r k l ^ S X t h e om'
snelleuitbreiding is waarschijnlijk medete wyten aan de k b m a o l o o m
standigheden, die in dit deelvan hetland aanmerkehjk afwyken van d.e inDe
St

Vermoedelijk zalhetzelfde ook geldenvoor andere f ^ ™ ™ £ ^
behalve voor de provincie Utrecht, waar het aantal J f ^ ^ ^ r t g !
uiterstgeringis.Hierzaldeziektepaslaatalgemeenoptreden,tenzybesmetting
vanbuitenaf plaats heeft.
5. BESPREKING

In de vorige paragrafen is gebleken, dat het ontstaan van een epidemie afhankelijk isvan devolgende factoren:
1. het aantal primaire haarden
2. het percentage land met aardappelen
3. devatbaarheid van het ras
4. het macro- en microklimaat.
-av^ inpenbeoaaldgebiedbeWanneermenhet optreden vandeaardappelzekte
ineenbepaa g
studeert, danblijven defactoren 2en3 vanjaar-UA jaar ^ L l l l L rekekunnendus buiten beschouwing gelatenworden.mc _ k l i m a a t T o t QOg t o e
ningte houden met het aantal primaire .^Jjfiiologie alleen het klimaat in
heeft men bij de beschouwingen over de e P l d f m l ° ^ t e l e t t e n o p het aantal
aanmerkinggenomen, vooral het macroktonaat,z j j
^ b d a n g van het
infectiebronnen (primaire haarden] en zonaer vui
microklimaat te belichten.
.
. • varigren. Nauwkeurige
Het aantal primaire haarden zal van jaar i j
^ m e n zeggen> d a t
gegevens hierover zijn niet bekendmaar in i
*
^ voorkomen.
ditaantal mede bepaalt, wanneer P ^ p h t h o r a J*B ^ ^ ^ y o o r ^ t Q t
Wat het klimaat betreft moet het volgendeopg k l i m a a t s o m s t a n digheden in
stand komen van een nieuwe lnfectie zuiie
sporangiendragersen
hetgewaszodanigmoetenzijn, datdeschimmelin«a ^
^ ^
dezelfde
sporangien te vormen. In het m l c r o k l i m ^ e n k o m e n omhiertoeaanleiding
omstandigheden(gunstigeperioden)terugmo
kennen,dan zou hiertegeven. Zou men deze gunstige perioden mhetgew
medehet geheleverloop van eenepidemie Pe v ^^ bepaUngvandegunAangezien het doen van waarnemingen.mn *
oorhetvaststellen
stigeperiodenvelebezwarenmetz i c ^ h m e e D r e nk |t 'mn ee mn Vi n g e n y a n d e s y n o p
van deze perioden in ons land S^™1V * £ v r a a g stellen, hoe het verband
tische stations op 2,20m hoogte. Men kan_ae
u ^ ^ ^ tussen beide
is tussen dit macroklimaat en het nncroKum, m n d i h e d e n correleren met
ongeveer constant, dan zullen bepaalde^weersc»
s v a n hetmacrohetoptreden van Phytophthora enmenkandusvan

klimaatgebruikmakenvoorhetaangevenvangunstigeperioden;ishetverschil
nietconstant dan zullen devolgenshet macroklimaat verwachte gunstigeperioden niet altijd overeenstemmen met de werkelijk gunstige perioden inhet
gewas.
Het eerste geval doet zichvoor,wanneer het aardappelgewas zich gesloten
heeft. Inderdaad hebben talrijke onderzoekers een verband gevonden tussen
bepaaldeweersomstandighedenopenigehoogtebovendegrondenhetoptreden
van Phytophthora inhet gewas.Het tweede geval treedt op tijdens de periode
van het bovenkomen tot het gesloten zijn van het gewas. Aanvankelijk ishet
verschil tussen micro-en macroklimaat zeer gering; met de ontwikkeling van
hetgewasneemtditverschiltoe. Menkandusaannemen, datindeeeistegroeiperiodedeverwachtegunstigeperiodennietaltijd eennieuweinfectie totgevolg
zullenhebben,zodatdecorrelatietussenhetweerenPhytophthoramindergoed
zalzijn.
Deze correlatie zal bovendien nog om een andere reden verstoord worden,
want in deze periode wordt het al of niet algemeen optreden van de ziekte
medebepaald door het aantalprimaire haarden.
Wanneer men het ontstaan enverloopvan eenepidemiein verschillendegebiedenmetelkaarvergelijkt, moetmenmetallevierinhetbegin vandezeparagraaf genoemdefactoren rekeninghouden.Eenminder goedecorrelatie tussen
gunstige periodenen het optredenvanPhytophthora zou dus verwacht kunnen
worden.
Als voorbeeld zijn twee gebieden gekozen met een ongeveer gelijke totale
oppervlakte enmeteengelijke oppervlaktemetaardappelen, nl. het gehelezeekleigebied behalve het Oldambt (streekI)en deprovincies Drenthe, Overijssel
enGelderland metuitzonderingvanhetrivierkleigebied (streek II).
Opdezelfdewijzezoalsgedaanis oppag. 34, zijnschattingengemaaktvanhet
aantal primaire haarden. In streekI kan men ± 6 maal zoveel haarden verwachten alsin streek II. Bovendien isin het eerstgenoemde gebied het percentagezeervatbarerassen(EerstelingenBintje) 15 maalzohoog alsinhetlaatstgenoemde gebied. In streekI zal dus, afgezien van de weersomstandigheden,
deziekteeerderalgemeenoptreden daninstreekII.Wanneer echter uitsluitend
geletwordt op hetmacroklimaat, komtmen 66k tot dezeconclusie, omdatde
luchtvochtigheid op2,20mhoogtein hetwesten in de zomermaandengemiddeldhogerisdanin het oosten.Hetis evenwelnietzeker,dathetverschiltussen
microklimaat
en macroklimaat in het westen van Nederland hetzelfde is als
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Ditvoorbeeld toont aan, dat menzeervoorzichtigmoetzijnbij deinterpretatievan gegevens, die men uit waarnemingenvanhetmacrokhmaatverkrijgt
Steedszalmen voor ogen moetenhouden,datanderefactoren,zoalshetaantal
primaire haarden en de vatbaarheid van derassen, weleens in grotere mate
bepalend kunnen zijn voor hetverloop vaneenepidemie.
-,,„_:Volgenssommigeonderzoekersmagmenbijhetbes ^ ^ ^ ^ l '
logieook de ouderdom van de planten met verwaarlozen ( V o w ™ ^ 1 9 2 6
DE BRUYN1928,BOLLE1952, GRUMMER1954,e.a.).Hoewd ^ . ° * f ? £ ^
dateenoudbladsomsvatbaarder isdaneenJongblad,is ^ . ^ ^ ^ %
hetontstaan van een epidemieveelkleiner dan dievandehierbovengenoemde
factoren.
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HOOFDSTUK III

ENIGE NIEUWE ASPECTEN BETREFFENDE
DE BESTRIJDING
1. PHYTOSANITAIRE MAATREGELEN

In Nederland wordt de aardappelziekte in depraktijk uitsluitend bestreden
metchemischemiddelen. Sindsenigejaren adviseert menin Amerika enEngeland de aardappeltelers opslag van zieke knollen te vernietigen. Ook voor
Nederland isdit adviesbelangrijk, zoalsindit onderzoek isaangetoond. Daarom zal hier nagegaan worden, welke maatregelen aardappeltelers kunnen
nemen.
A. Hetpoten vangezondeknollen
In onslandwordt aanpootaardappelen veelzorgbesteed.Tochzalmenzich
meer moeite moeten geven omhetpoten van Phytophthora-zieke knollen te
voorkomen. DE BARY (1861)wees er reeds op, dat men eigenlijk alleen pootaardappelen dient te gebruiken afkomstig van die velden, waar de aardappelziektemetinhetloofvoorkomt.Dezemaatregelisweliswaarniettoetepassen,
maartochishetvanhetgrootstebelangreedstijdenshetgroeiseizoen aanpootaardappelenbijzondereaandachtteschenken.Demeesteknollen wordenvoor,
tijdens of kort na het rooien door de schimmelgemfecteerd. Om deze infectie
zoveelmogehjk tevoorkomen, verdient het aanbeveling het loof- indien aangetast- voorhetrooiendoodtespuiten.Doodspuitenvanhetloofgaatdeknolaantastmg meer tegen dan looftrekken (VAN DER ZAAG, 1954). Daarna dient
aanhetsorterenveelzorgbesteedteworden.Doorde aanhangendegrondwordt
het vinden van zieke knollen bemoeilijkt; daarom is het aanbevelenswaardig
pootaardappelen tewassen.
vnS^ i f l ™ 1 1 1 1 6 6 ! " d e ^V^™
gesorteerdworden,komensomsknollen
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besmet worden. Daarom zuUen aardappeltelers er voor moeten zorgen dat
aangetaste, weggeworpen knollengeenspruiten vormen.Menkandit bereken
doorzet eln diepe kuilte werpen endaarnaafte dekkenmeteen dikkelaag
grond.Ookkanmenzebehandelenmeteenchemischmiddel,da- « P ^ ° ™
fegengaat. Reedsgevormd opslag moetzospoedigmogehjkvermetigdworden
Aangetaste knollen komen niet alleen voor opafvalhopen of ergenachter
eenboerderij,maarookopplaatsenwaaraardappekmlen
B^*®™***
aardappelland, waar mentijdens betpoten zieke knollen heeiVweggew°rpen.
SteedsSalmen alle zieke knollen opeenbepaalde plaatsmoeten storten.
C.Hetvernietigen van primaire haarden
.....
SommigetuindersinDe Streekhebbendegewoonte,* ^ , g ™
^ ^
jaarenkeleziekeplanten inbun veldzien,dezeplanten t e ^ ^ ^ ^ 1
geving van deze plaatsen wordt daarna extra zwaar met «>? ^ ^ H
bespoten. Volgens H,RT (1952) wordt deze methode soms ook.m Z ^ e r l a n d
toegepast. In De Streek wordt dit teweinigente ^ ^ X l u f l s T s ' d a S
totstaanbrengen van deuitbreidingwerdbijna
™f*™f^IkenlnZ
een voorbeeld van. Hoewel de tuinder zieke I ^ . ^ ^ S ^ m ^ t
veldenigemalenhadbespoten,wasdehaardtochnogffff^^n
teverblijkt, I t , hoewel sommige
^
^
^
^
^
^
^
^
^
wijderen, zeditinhet algemeen met v o l d ^ " d e " ^ ^
chte
mate
in U
worden alleen zwaar aangetaste planten^1™™%*™^
hee ft mende
aangetaste planten, dieweinig opvallen, ^ J ^ ^ ^ W ^ ™ d a t bij
gewoonte deplanten uittetrekken enzeterplaatse te laten^gg
wordt dient
gunstigweer deschimmel^
^
^
^
^
S
^
'
Wanneer ineenveld eenhaard vanbeperkte omvang
meneenvandebeide volgende methoden toet>p*senu i t g e t r o k k en,
a. Alleziekeplanten endegezonde,dieervia* by staan w o r n *
Deze
en opeenhoop gelegd opdeplaats, waar deplanten verwyd
hoop wordt afgedekt meteenlaag grond.
b. Meteensnelwerkend chemisch middelwordenalleplanten,
ennaaste omgevingvoorkomen,doodgespoten.
Hetvoordeelvandeeerstemethodeis, datde
zieke planten direct onschadelijk worden gemaakt, terwijl volgens de tweede methode ae
haardwaarschijnlijk grondiger vermetigdwordt.
Inbeide gevallen zalmen daarna depleKregeimatig nauwkeurig moeten controleren op ne
voorkomen van zieke planten, omdat planten
geinfecteerdkunnenzijn,zonder dat desympio
menalzichtbaar zijn.
Deuibreiding vaneennietvolledig uitgeroeide.haard in
De Streek uitgedrukt in percentage ziekte planten yp
steling).
. n
The extension of an incompletely
^'^{Tercentage
Streek (Duke of York). Numbersindicate the percentag
of diseasedplants.

Hetisbijna overbodigtezeggen,dateendergelijk perceelinzijn geheelregelmatigmoetwordenbespotenmeteenmiddeltegendeaardappelziekte endatde
omgeving van dehaard een extra zware dosis moet hebben.
Al deze maatregelen zullen echter dan alleen duidelijk effect sorteren, wanneeralleaardappeltelershieraanmeewerken.Menzalzichervanbewustmoeten
zijn, dat bij dezebestrijdingsmethoden vandeaardappelziekte het eigen belang
hetmeestgediendwordt,wanneerhetalgemeenbelangvooropwordt gesteld.
2. HET D E S I N F E C T E R E N VAN P O O T A A R D A P P E L E N

Het mycelium van Phytophthora infestans bevindt zich binnen in de knol.
Een chemisch middel, dat alleen het knoloppervlak desinfecteert, zal daarom de parasiet niet vernietigen. Van verschillende chemische stoffen, zowel
vloeibare alsgasvormige,isnagegaan of ze eenzieke knol kunnen binnendringen.Hetluktenieteenstof te vinden,diehetmyceliumvan deschimmeldoodt
zonder deknol te beschadigen.
JENSEN (1887) toonde aan, dat parasieten in plantendelen, die in een rusttoestand verkeren, te doden zijn door toepassing van hoge temperaturen. Hij
geeft aan,dat hetmyceliumvanPhytophthorainfestansgedoodwordt,alszieke
knollen gedurende vier uur in eenruimtevan 40°Cworden gehouden. PETHYBRIDGE(1912)vond,dathetmyceliuminziekedoorgesneden knollen, dieineen
thermostaat bij 48,5-50°C geplaatst waren, na 4 uur gedood was. Uit eigen
waarnemingen isechter gebleken, dat volgens de „warme-lucht-methode" van
JENSENen PETHYBRIDGEde knol beschadigd werd,voordat het mycelium dood
was. Daarom werden proeven genomen met warmwaterbehandeling, zoals dit
ook wordt gedaan by de bestrijding van stuifbrand in tarwe en gerst. Water
heeft eenveelgroterewarmtecapaciteitdanlucht.Daardoor isdeknolinwarm
water sneller optemperatuur daninwarmelucht.
Eerstwerdnagegaanbijwelketemperatuur entijdsduur deschimmelgedood
wordt.Vaneenziekeknolwerdendunneschijfjes van 1 a2mmdiktegedurende
een bepaalde tyd m water van een bepaalde temperatuur gelegd. De schijfjes
dun d
™
- ataangenomenmagworden,datdetemperatuurvan de schijfjes
vrywelonmiddellykgehjk was aandetemperatuurvanhetwater.Na debehandehng werden de schijfjes oppervlakkig afgedroogd, in een vochtige doos go-"
S l k e u t T r ? ^ d a g C n $ , * 1 2 ° C g e P l a a t s " ™ a nwteenbinoculair
Z ^ S dSanw l r 8 e g a a n ° f h i e r ,° P s P ° r a n ^ n voorkwamen. Was dit niet
het geval,dan werden zenogtweedagen bij ± 20°Cgehouden en opnieuw op
Te kerti d
k o m S ZZedSTGud^
J ^rden t £ c o n t o l ? S £ 2
ITZ^S^I f^' m 6 t k ° U d W a t e r b e h a n d e l d e * uitgelegd. Steeds
werden hierop binnen vyf dagen sporangien aangetroffen
ti^d!Zol^T^W-r1 t i C n SChijfjCS P e r behandeling. Wanneer na
S t e * j J S l ^ w J ^ S p o r a n S i 6 n voorkwamen, werd de proef op
worden S S S S ; ^£7* T™? ^ e n k d ^rmgxum gevondenkon
™?XumWSiS
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VolgensSTILLe(1955)wordt hetv ? ? ^ *
T ^ T Z r t X
rithme van de tijdsduur, waarby plantencellen ju st ™ o d ^ n '
uilzondedoor een rechte lijn. Phytophthora infestans maakt hieropdusgeen
T a n n e e r knollen aan een ™ ™ ^ ^ ^ ™ t ± X m l ™
Zalhetenige tijd duren, voordat det ^ ^ j g g j van d e V o t t e van de
detemperatuur van het water. ^ £ * * * £ ^ £ V < J M intemperaknol,van het geleidingsvermogenvoorwarmteenvan
tuur tussen de knol en het omringendewater.
bepaald.
Het temperatuurverloop.in een ^
^
J
&
i
zichinhet
Eenthermometer werd zoin deknolgestokeiv™ n k
d a t w a t er kon
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Temperature course in5Bintjetubers, smallestdiameter40-45 mm,
in waterof43° Cand45° C.

water van 43°C of 15 min. inwater van 45°C was niet voldoende om de
schimmel te doden. Hierna werden enkele meer uitvoerige proeven genomen,
om vast te stellen of in alleziekeknollen de schimmel gedood wordt door de
eerstgenoemdebehandelingen enhoe gezonde knollen hierop reageren.
Begin februan 1954 werden geinoculeerde en gezonde knollen van het ras
Eerstehng- maat 35-45mm- metwarm water behandeld:
a. 100zieke knollen gedurende 1 uur inwater van 43°C
b. 100zieke knollen gedurende 30min.in water van 45°C
c 200gezonde knollen gedurende 1 uur in water van 43°C
200gezonde kno engedurende 30min.in water van 45°C
e. 200gezonde knollen, met behandeld.
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het groeiseizoen geen verschillen tussen de veldjes tezien. Twee veldjes van
XSTtodZ
onder water gestaan, zodat deze bij de verwerkmg zijn weg^Dfopbrengst bedroeg gemiddeld per veldje van 50knollen (mean yieldper
trial):
.,
Onbehandeld (untreated) 38,6 ± 1,4kg.
\mxfhr)43°C
43,0± 2,8kg.
30min 45X
45,3± 1,8kg(2herhalmgen).
Volgens deze cijfers isde opbrengst niet nadelig ^ l o r i d « ^ warmwaterbehandeling, terwijl de schimmel op geen enkele zieke knolmeer sporu
16

meapril 1954werd dezeproef op kleinere
entijden herhaald. De behandelde gezonde
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l deCeinber 1954heiMet de rassen Eersteling en Bintje werd de proet °P *
w o r d e n be_
haald. Voor'dit doel werd een ketel gebruikt,waann bloemo
handeld. De proef bestond uit zeven objecten.
a. 200gezonde knollen, niet behandeld.
b. 200gezonde knollen gedurende 1 uur nwatervan 43 Q C
c. 200gezonde knollen gedurende 30mm. nw van 4.
d. 200gezonde knollen gedurende 30nun.inwater van
e. 300zieke knollen, niet behandeld.
„
/. 300zieke knollen gedurende 1 uur nwatervan «
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TABEL 15. Effect warmwaterbehandeling opPhytophthora infestansinziekeknollen (EersteHngen Bintje). Maat: 35-45mm.
Table15. EffectofhotwatertreatmentonPhytophthora indiseasedtubers(Eersteling= Duke
of York,andBintje). Size:35-45 mm.

Objec
Treatment

A a n t a l knollen
door gesneden
Number of tubers cut

A a n t a l secundairzieke p l a n t e n
Number of sec.
diseased plants

A a n t a l gepote
zieke knollen
Number of diseased
tubers planted

Aantal doorgesneden
knollen met sporulatie
Number of cut tubers
with sporulation

Bintje

Bintje

Eersteling

Eersteling

Bintje

Eersteling

Bintje

Eersteling

e.onbehandeld1

100

100

100

100

200

f.60min. 43°C

100

100

0

0

168

200

0

0

g.30min. 45°C
1
Untreated

100

100

0

0

168

190

0

0
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spruiten gevormddan debehandeldeknollen (objecten b,cend).Nadat alleen
van het onbehandelde object ade spruiten waren verwijderd, werd op 25april
1955gepoot.Ieder object bestonduit4herhalingen elkvan 50knollen. Hetras
Eerstelingwerdop25juligerooidenhetrasBintje op 1 augustus.Indetabel16
zijn decijfers over opkomst en opbrengst weergegeven.
TABEL 16. Invloed van warmwaterbehandeling op opkomst en opbrengst van gezonde poters
(Eersteling en Bintje). Maat: 35-45mm.
Table16. Influence of hot watertreatmentonemergence andyield of healthy" tubers(Eersteling— Duke of YorkandBintje).Pertreatment4 X 50tubers. Size:35-45 mm.
Percentagebovengekomenplanten
Percentageofplantsemerged
Object
Treatment

23mei
23 May

Opbrengst in kg
per 50 knollen
Yieldinkgper
trialof50 tubers

6juni
6June

Eersteling

Bintje

Eersteling

Bintje

Eersteling

Bintje

a. onbehandeld1

100

100

100

100

28.6 ± 1 , 2

47,0 ± 1,5

b. 60min.43°C

95

100

99

100

25.5 ± 1,7

43,9 ± 1,4

c. 30min.45°C

94

100

100

100

25,9 ± 0,6

44,4 ± 1,3
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0

83

d. 30min. 50°C
1
Untreated

0 •

0,3 ± 0,15

27,0 ± 2,1

VooraJ by het ras Eersteling heeft de behandeling van 60min 43°C en30
mm. 45 C de opbrengst waarschijnlijk verlaagd, terwijl dit voor het ras
Bintje ookmetmtgeslotenis. Uit deopbrengst van object dis af te leiden,dat
Eersteling gevoehger isvoor eenwarmwaterbehandeling dan Bintje.
Aldezeproeven tonen aan, dat Phytophthorainziekeknollen volkomengedoodwordt door een warmwaterbehandeling gedurende 1 uur bij 43°C of
30 mm. bij 45 C. Een behandeling in februari 1954gegeven, gaf bij gezonde
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knollenvan het rasEersteling geen
W}™V*>*^^
op 1 december 1954weleengeringe dahngin
°Vb™Zf™o°™ak£
Toen nit de resnltaten van deze proeven was gebleken^dat een ^ d s U n g
van 1 uur in water 43°Ceen opbrengstdepressiekan geven,w e r d n a fe S a a " .0I
len oehandelfng van 40min.in water van 43°C %
^
^
^
%$>
150geinoculeerde knollen werden aan dezebehandehng ™ J « ™ g ^ J j alie
to
knolkn Week de schimmel dood te znn. Of
J^.
JJSSSolt
schadelijke invloed zalhebben op.het gewaswerd nog^
^
^
met
In Engeland heeft BEAUMONT (1936 1937 en lwaj> proevc; s
warmwaterbehandeling. Een behandehng; van 1 uur m wato p van n u
(= 43°C) had een nadelig effect op de ° P ^ ^ ^ ^ P a S a m « l e n
deling zou van invloed zijn op de opbrengstverlaging=-£° ~ ° J J J ^
tevroegbehandeld kunnen worden.Uiteigenonderzoek^zoumenditeve
kunnen afleiden. De artikelen van BEAUMONT k m m e n ^ J J ^ ^
^
beschikking, zodat geen rekemngkon worden gehouden
ZiJ

;rdrwarmwaterbehandeUngzichtot

«

^

^

3

S

thode ontwikkelen, dan zal in geen ^ ^ ^ ^ Z v o n d ^
^
vloed mogen worden. Bovendien moet de benanaenng op
uitgevoerd kunnen worden.
0„,t,»rpn wanneer deze regionaal
De methode zal eerst dan effect kunnen so tere^,J™«™
M *
wordttoegepast onder gelijktijdige strengecontrolevanopsiag p

S

3 N I E U W E M O G E L I J K H E D E N VOOR DE VEREDELING

Hetkweken van onvatbarerasseniseen
^ ^ ^ ^ £ S ^
tebestrijden. Er isreeds zeer veel^ ^ f ^ J ^ u M * jaren ismen
gen, dieonvatbaarzijnvoor Phytophthora ?Reedsemg^
dd o o f kruising
bezigmetbehulpvanandere50/fl««m-speciesdezeon
^ ^ ^ dat by
in cultuurrassen van Solanum tuberosum \ b J f X rassenvoorkomen,isereen
Phytophthorainfestans verscheideneP ^ 1 ^ ™ ^ . Sommige deskundigen
hardnekkige strijd ontstaan tussen ™Qk%™?en
d e m e n i n g toegedaan zijn,
menen,da?dit eenhopeloze strijd is,t e i r w g £ * £ * £^
f nmogelijk heden
dat het verkrijgen van onvatbare f ^ a P P ^ s e n
d u u r ^ gevol
behoort. De kins dat een a a n v a n k e l y k . ^ f ^ e / a a n g e t a s t , isevenwel
van het ontstaan van nieuwe physios nevigL
niet uitgesloten.
,
• .t „ n o e e e n andere methode volgen.
Zeer waarschijnlijk kan de kweker^echter ™«
d i e g e e n o f na uweVolgens detabellen 9en 10bestaaner goede™ ltu
m e l k a n i n deze rassen
lijks secundair-zieke planten voortbrengen. u
^ ^ zien deze
dus niet of zeer sporadisch ^ ^ ^ ^ a s s e n , zou reedsveelgewonnen
eigenschapover te brengen opvatbarevroe#>.zwe£
^ i n k n 0 , e n loof.
zijn. Hiervoor iseencombinatienodigv a n ^ n g
^ ] o o f weinigvatbaaris.
Menmoet dusstrevennaar eenras,dat™™™*t
d e e ibepaaldwordtdoor
Aangeziendeuitbreidingvane e n t h a a ™ ! ° n e eloofvatbaarheid alsvoornaamste
devatbaarheid vanhetloof,moeteengeringe
doel gesteld worden.
.
tnnhthoTa
ga at waarschijnlijk samenmetlaatGeringe vatbaarheid voor P ^ ^ X f e * moetenworden,zalhetverede
rijpheid. Daarjuist devroegerassenverv* g
^

lingswerk hierdoor bemoeilijkt kunnen worden. Volgens pag. 41 zou al veel
bereikt zijn, indien de rassen Eersteling en Bintje vervangen konden worden
door een ras, dat iets minder vatbaar is dan Eigenheimer. Volgens TOXOPEUS
(1950) moet het mogelijk zijn uit de tuberosum-r&ssen een vervanger voor
Bintje tekrijgen met eenvatbaarheidvan bijv. 6(vatbaarheidscijfer volgensde
Rassenlijst).
Waarschijnlijk kan men bijhetveredelengebruikmakenvan hetgeen oppag.
39en40isbeschreven.Daarisaangetoond,datdevatbaarheidvoorPhytophthora
in driecomponenten iste splitsen. De onderlingeverhoudingvan dezecomponenten blijkt tevarieren.Wanneer zeopafzonderlijke eigenschappen berusten,
moet het mogelijk zijn door kruising de meest gunstige eigenschappen in het
nieuwe ras te combineren, waardoor dit een geringere vatbaarheid zal vertonen dan de ouderrassen.
Conclusie: Het desinfecteren van pootaardappelen door een warmwaterbehandeling biedt mogelijkheden, dienognader onderzocht dienen te worden.
Eenbestrijding diebestaatuithettreffen van phytosanitaire maatregelen, kan
het ontstaan van eenepidemie belangrijk tegengaan.Bijzorgvuldigetoepassing
zal het aantal bespuitingen wellicht verminderd kunnen worden. Het nemen
van phytosanitaire maatregelen is echter eentijdrovende bezigheid.Ditiseen
vanderedenen, waarommen door veredeling moet proberen de zeer vatbare
rassen EerstelingenBintje tevervangen door minder vatbare rassen. Wanneer
dat bereikt zal zijn, magmenaannemen,datPhytophthora veellaterinhetseizoenalgemeen zal voorkomen, zodat aan de bestrijding veel minder tijd besteed behoeft teworden.
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SUMMARY
INTRODUCTION

After a short discussion on the consequences of the occurrence of potato
blight in 1845 and later in the Netherlands, the aim of the investigation is
described. This aim has been to detect the initial appearance of Phytophthora
infestans in the field and the sources of infection (foci) and furthermore to
investigate the spread of the disease from these sources (foci) and also the
factors responsible for this spread. The results obtained in the course of the
procedures gave rise to the study of new possibilities for the control of the
disease.
A plant is called „secondarily diseased" when the parasite has grown upwardsfrom the blighted tuberinto oneormore stems.Plantswhichhave been
infected otherwise are called ,.primarilydiseased".Aprimaryfocus is started
by a secondarily diseased plant.
I. OVERWINTERING

1. Literature
According to the literature, overwintering of Phytophthora would be possible,inparticular:a.asasaprophyteinthesoil,b.asoospores,c.asmycelium
in diseased tubers. It has not been proved that overwintering according to a.
and b. has a practical significance. Opinions differ as to the possibility of the
survival as mycelium in diseased tubers. Several workers have found that in
some cases the fungus can survivein thisway,whereas others did not succeed
in establishing this fact (table 1). The percentage of diseased plants resulting
from attacked tubers is so low (according to the literature) that in general it
was not considered possible to explain an epidemic occurrence in this way.
2. Methods
Theinvestigationwasstartedwithobservationsinthefieldinorderto obtain
dataofinfection sources.Thechoicefor operationfellon„DeStreek",aregion
in the northern part of the province of Noord-Holland, because here potato
blightalmostalwaysappearsfirst, sothatinfection from elsewhereispractically
excluded.
Potatoes are grown in this region on an area of about 80% of the total
acreage,mainly occupied bytheearlyvariety Eersteling (DukeofYork)which
isvery susceptible to Phytophthora. The potato fields are enclosed by ditches
andcanals(fig. 1).ObservationscommencedbytheendofApril 1952and1953,
onpotatofields aswellasonrefuse heaps.Additional observations weremade
in other parts of the country in 1953and 1954. Practical experience was supplemented byfield trials and bylaboratory research.
3. Observations inthe field
A. Observations on refuse heaps. Four out of eighteen refuse heaps
on which volunteers appeared here and there, were infected with potato
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blight by the end of May 1952 (first observation on May 13). The next year
three plants of a refuse heap were diseased as early as April 28. Some plants of
two more refuse heaps were attacked about mid-May. Diseased shootings from
diseased rejected tubers were found in Friesland, in June of the same year.
In all these cases, diseased plants were only found in places where diseased
tubers also occurred.
B. O b s e r v a t i o n s on p o t a t o fields. Small foci of diseased plants oc-.
curred in several fields occupied by Eersteling by the end of May 1952 (first
observation May 20).One abnormal plant in every focus could be found which
can bedescribed asfollows: plant growth somewhat suppressed; more damaged
by the disease than the surrounding plants; apart from some fairly well-developed stems, one or more small, weak shoots which are brown and shrivelled
from the base upwards (fig. 2).
From May 26 till June 18 of the following year, 27 foci were established in
thevarietyEerstelinggrown in „De Streek". In 17ofthesefoci a diseased plant
was found of the type described above. From the remaining foci, one or more
plants had always been removed so that it could not be proved how these foci
were produced.
Similar foci were also found in other places of the Netherlands in the same
year and in 1954 also. They occurred in the varieties Eersteling, Bintje, Saskia,
Eigenheimer and Wilpo.
On inquiry all the users of the fields where foci were found, said that some
diseased tubershad indeed occurred inthe seedpotatoes. From this information
as well as from the above description, it is apparent that there is a relationship
betweenthe first appearance ofpotato blight and thepresence ofdiseased tubers
in the seed potatoes used.
4. Field trials
In order to make the above relationship clearer, tubers were planted which
had been infected naturally and artificially (tables 2 and 3). The first diseased
plants appeared by the end of May and the beginning of June; on them there
was always a small diseased shoot which had turned brown starting from the
tuber (figs. 4 and 5). The fungus sporulated on this small brown shoot. These
plants exhibited the same symptoms as the plants that had been found in the
field. At first the fungus sporulated only on the lower part of the diseased stem
(above ground); later in favourable weather, also on the upper parts of the stem
and on the leaves.
These trials have proved that attacked tubers can produce diseased plants.
5. The way in whichblighted tubers canproduce diseased plants
According to the literature some investigators are of the opinion that sporangia which are produced on diseased tubers planted, can infect the young
shoots of the plant.
Other workers, however, assume that the mycelium of the fungus can grow
upwards from the diseased tuber directly into the stem.
From a trial it appeared that such a small number of sporangia are produced
on non-cut diseased tubers, that the chance of infection in practice should be
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considered extremely unlikely. However, this mode of infection is not entirely
excluded under experimental conditions in diseased tubers which wereplanted
as halves in sterilized soil(table 4).
Anatomical examination of ten diseased stems which were brown from the
point of attachment with the tuber upwards, proved that the fungus was harboured at several places in the underground stem, particularly in the cortex
parenchyma.
From the trial described above and from the anatomical examination, it
canbeconcludedthatPhytophthora cangrowupwardsfrom thediseasedtuber
into a stem(see alsofig.6)and that thisisthenormalwayin whichtheaboveground parts of a plant (whose tuber is diseased) can become infected. These
plants havebeen indicated as secondarily diseased.
6. Factorsdetermining theoccurrenceofsecondarilydiseasedplants
The following factors have to be taken into consideration.
A. The relation of host plant to parasite in the tuber, during
storage. This relation is particularly determined by the temperature and the
susceptibility of the tuber (table 5). However, it cannot explain everything; .
because individual differences also occur (fig.7). This may be caused by the
fungus (table 6) or by the tuber (figs.9 and 10), or by both. Apparently the
balancebetweenhostplant andparasiteissounstable,thatthereislittlechance
that both arestillaliveinthe spring.
B. The distance between mycelium and eye in the tuber when
planting. The chance of the occurrence of a secondarily diseasedplantinthe
trial described, isgreatest at a distance of 3-4 cm between mycelium and eye
When the distance is too short, the sprout is killed too early and the plants
dot not emerge.At alarger distancethefungus mostlycomestoolateandthen
nearly allplants arehealthy (table7andfig.11).
C. The relation of host plant to parasite in tuber and stem after
planting. From the tables 8, 9and 10it appears that in a moist soil thepercentage of secondarily diseased plants is higher than in a drier soil, and that
at a higher temperature this percentage ishigher than at a lower temperature.
The highestpercentage of secondarily diseasedplants occursinvarietieswhich
are susceptible in foliage and tuber, a lower percentage in varieties that are
susceptibleeitherinthefoliage orinthetuber,whereasno secondarilydiseased
plants havebeen found invarietieswhichare slightly susceptiblein the foliage
aswellasinthetuber (tables9and10).
7. Discussion
In „De Streek" in 1953, the year when most thorough observations were
made, 15 foci were found in potato fields, scattered over an area of about
16km2,i.e.aboutonefocus perkm2(= 80hapotatoes),onanaverage.Assuming that about 100diseased tubers have to be planted to obtain a focus, this
meansonediseasedtuber per 1600kgseedpotatoes.According to information
from farmers it can be accepted that so many diseased tubers are planted.
Inthenextchapteritwillappearthatin„DeStreek"onefocuscancontaminate
1 km2in about one month under normal weather conditions. The generaloc61

currence of the disease can therefore be explained in this way. The infection
whichcanstartfrom volunteersonrefuse heapsisnotincludedinthisestimate.
Thereisnoreason to supposethat Phytophthora survivesin someotherway
than through diseased tubers and thus produces the first infection in spring.
Some arguments are advanced to prove this assumption.
II. THE EPIDEMIOLOGY

1. Introduction
The appearance of an epidermic is determined by:
1. the number of infection sources
2. the rapidity with which Phytophthora is spread.
Considering theconclusion ofchapter I it may beassumed that there are no
other infection sources than the primary foci as defined in the introduction.
2. Thenumber ofprimaryfoci
On an average oneprimary focus wasfound per km2onpotatofieldsin „De
Streek"in 1953,thatisabout onefocusper80haunderEersteling.Inthatyear
manyfoci occurred,sothat onefocusper 100haunder Eerstelingistaken asan
average. With the aid of table 10 and the susceptibility figures given in the
Descriptive List of Varieties of Field Crops, it can be established in which
area of one variety one focus can be expected. On the basis of these data and
withthoseofthevarietalrangefiguringintheListofVarieties 1955 thetable11
has been compiled, indicating the number of km2landper primary focus.
Although the annual variations and the foci on refuse heaps werenottaken
into consideration when the table wascompiled, it cancertainly be concluded
that thenumber offoci per km2varieswidelyfrom oneregion to another.
3. The spreadofPhytophthorafrom theprimaryfoci
A. Own observations. Figure 12 represents two primary foci in „De
Streek"onJune4andfig.13theexpansionofoneofthesefocionJune23,1953.
According to the K.N.M.I. (Royal Netherlands Meteorological Institute), at
Hoorn - a town about 12km south-west of De Streek - the weather was favourablefor theappearanceofthediseaseonMay 14,15,16;18,19; 26and27
and later on June 11, 12 and 15, 1953. After theweather had been favourable again on June 23, 24 and 25the disease occurred throughout the region.
In theprovince ofNoord-Brabant wherefar lesspotatoes aregrown per unit
area,aprimaryfocus had spreadwidelyinthevarietyWilpoasearlyasJune30,
1954(fig. 14).
The surrounding potatofieldswere stillhealthy on that date,but on July21
several Bintje-fields were already contaminated (fig. 15). According to the
K.N.M.I., 5favourable periodsoccurredinNoord-BrabantbeforeJuly21,1954,
3 ofthem evenbefore June 30.Another favourable period occurred bythe end
of July and on August 1the disease had spread throughout the province.
Infection ofpotatofieldsstartingfrom volunteers onrefuse heaps wasrarely
observedinDeStreek.InFriesland twocaseswereestablished in 1953;in both
cases volunteers of rejected diseased tubers had contaminated potatofields.
In theprimaryfoci ofDeStreek itwasstriking that atfirstthere wasagreat
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deal of primary stem-attack (fig. 3),while the leaves of such stems were often
healthy. In the diseased part of the stem there was a leaf axilpresent, even in
cases of slight attack. It was assumed that in a crop with a fairly open stand,
dew-drops andrain-dropsremainlongerintheaxilsthanontheleaves,sothat
the conditions for axil-infections are more favourable than for leaf-infections.
This was proved experimentally, by inoculating leaves and axils with small
drops of a swarmspore suspension of about equal size and keeping the plants
athighair humidity during different length oftime(table 12).
Thisstem-blightisimportantforthemaintenanceofafocusbecausediseased
leaves will soon wither and fall in warm and dry weather, whereas attacked
stemswillremain alivelonger.
B. The significance of the susceptibility of the variety. Five leaves
ofthevarietiesEersteling,EigenheimerandNoordelingwereartificially infected
at four different places in thefield.The spread of the fungus was ascertained
after 12days by counting the number of newly infected leaves (table 14).The
differences in susceptibility appeared to be greater than the susceptibilityfigures given in the List ofVarieties would suggest(table 13, last column).The
susceptibilitywastherefore morecloselystudiedintheglasshouse.
The susceptibility can be divided into three components.
1. Thechanceotinfection, i.e.thechancethatasporepenetratesintotheleaf.
2. The extension rate of the mycelium in the leaf tissue.
3. The rate ofsporangia-production andthequantity of sporangia produced
per unit leaf-area.
The above components were determined in the following way, using 10gathered leaves ofaboutthe samesizeper treatment.
1. Inoculationwithequalquantitiesofaverydilutedswarmsporesuspension.
The number of diseased spotsper leafwasestablished after 3days.
2. Inoculation at the tip.The discoloured area ismeasured towards theleaf
base.
3. Inoculation with a concentrated swarmspore suspension. After five days
and again two dayslater the number of sporangia,isestablished byrinsing the
leavesinwater;thetwofiguresareadded together. After inoculation theleaves
were kept at 20°Cand high air humidity. The test wascarried out twicewith
four varieties.The averagefiguresare tabulated in table 13(Eersteling = 10).
It is also possible to determine the susceptibility as a whole,by inoculating
gathered leaves with an equal quantity of a diluted swarmspore suspension.
The diseased spots and patches should not or hardly touch each other. After
five days and again two days later the number of sporangia is established by
rinsinginwater andthen adding thefigurestogether (table 13,column5).
The rate of spread of Phytophthora is a standard forthesusceptibilityinthe
field. In table 14thisstandard hasbeencomparedwiththesusceptibility determinedin theglasshouse.From this,comparisonitappearsthatthesusceptibility
determined inthe glasshouse agreeswiththe susceptibility in the field.
From table 14(1st column) it follows that only a focus occurring in a susceptible variety is important for the appearance of an epidemic. After three
generations theratiobetween foci inthevarietiesmentioned in table 14would
betheoretically (180)3:(30)3: (l)3. '
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C. The s i g n i f i c a n c e o f . t h e p e r c e n t a g e of l a n d o c c u p i e d by pot a t o e s . In a region were potatoes are widely grown, far less sporangia are lost
and the fungus can spread much faster (fig. 13) than in a region were potatoes
are only scarcely grown (fig. 15).
When a source of infection is very small and a neighbouring field lies at a
large distance, it is quite possible that no infection of the neighbourhood takes
place. This is often the case with foci on refuse heaps when they are not adjacent to a potato field.
D. The d i s t a n c e w h i c h s p o r a n g i a can cover. There are only few
reliable data available with regard to the distance covered by the sporangia.
Therefore the following experiment was conducted in 1954.
On the island of Rottumeroog, situated in the Waddenzee at 11km north of
the Netherlands, tubers were planted which were entirely healthy (10 are =
0,25 acre). No volunteers were found in the field where they were planted.
After a close inspection of the island on July 25 it was established that no
diseased plants occurred. When blight had spread throughout the province of
Groningen the first attacked leaves appeared in the island. This proves that
sporangia of Phytophthora can be carried by the wind over a distance of at
least 11km without losing their viability.
E. Some d a t a on t h e micro-climate. Accordingtoseveral investigators
there is a relation between the macro-climate and the occurrence of potato
blight. Because the air humidity within the crop can sometimes differ widely
from the air humidity above the crop (fig. 16), the micro-climate should not be
neglected when the epidemiology is studied.
The air humidity in the crop was measured with a ventilated psychrometer
and also at a height of 1.70 m above the crop. The average difference was
17% ± 2 at 2 p.m. However, when it is windy and dry weather the difference
is not so great (fig. 17). The degree of difference between the air humidity in
and above the crop depends on 1. the macro-climate (particularly wind), 2.
the development of the crop and 3.the moisture content of the soil.
4. Thedevelopment of an epidemic
With the aid of the figures 12, 13, 14, 15,the table 11and data on favourable
periods (page 62), the general appearance of potato blight in De Streek and
Noord-Brabant can easily be explained from the number of primary foci and
the expansion rate of these foci. Presumably this also holds for the other parts
of the Netherlands. .
5. Discussion
The development of an epidemic is dependent on:
1. the number of primary foci
2. the percentage of land occupied by potatoes
3. the susceptibility of the variety
4. the macro- and micro-climate.
On studying the appearance and the course of an epidemic occurring in a
certain region from year to year, the factors sub 2 and 3need not be taken into
consideration,
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The difference between micro- and macro-climate will be approximately
stable when the crop has become closed, so that it can be deduced from the
macro-climate when a period is favourable for the appearance of Phytophthora.Thedifferencebetweenthemicro-andthemacro-climatewillvaryfrom
the emergence of the plants to the closing of the crop and consequently announcements onexpectedfavourable periods,determined at aheight of2.20m
(in theNetherlands) willnot alwaysagreewiththedissemination ofthe disease
inthecrop.In addition thenumber ofprimary fociwillalsoplayan important
part in this initial period.
An example makes it clear that when two regions are compared, all factors
mentioned above are important.
III. SOME NEW POSSIBILITIES OF CONTROL

1. Phytosanitctry measures
Potato growers should attempt to control potato blight by taking the measuresindicated below:
a. Theutmost care should betaken that no diseased tubers areplanted. For
thispurpose itisnecessaryto carry out averycloseinspectionin the spring.
b. Diseased tubers should be collected and destroyed, so that they cannot
produce shoots.
c. Inspection of thefields forthedetection ofprimaryfoci should bestarted
at the end of May.Thesefoci should becompletely destroyed, either byhaulm
killing or by pulling the plants out and coveringthem with earth. The vicinity
of thedestroyed plants should becarefully sprayed.
2. Thedisinfection ofseedpotatoes
Someexperiments wereundertaken withahotwater treatment. Onthebasis
of apreliminaryexamination(fig. 19 and20)itcanbeexpectedthat atreatment
of 1 hourinwaterof43°Corof 30min.inwaterof45.°Cwouldkillthe fungus.
Healthy and diseased Eersteling tubers (200 and 100 tubers respectively)
weretreated inboth thesewaysatthebeginning ofFebruary 1954.Thehealthy
tubers gave a normal yield (page 55) while the fungus had been killed in all
the diseased tubers. In a second experiment a treatment was applied in April
1954.It produced a severereduction inyield.In December 1954again,healthy
and inoculated Eersteling and Bintje tubers weretreated. Thefungus had been
killed in all the tubers and only a slight reduction in yield occurred(tables15
and 16).The timewhen the treatment isapplied appears to have an influence.
Beaumont also came to this conclusion. Not until 1955 did the author have
Beaumont's articlesat hisdisposal, sothat theresults ofhisexperimentscould
not betaken into account.
Another experiment was also undertaken with a treatment of 40 min. in
water of 43°C, whereby the fungus was also entirely killed in tubers with a
diameter of 35-45mm.Thistreatmentpresumablyisnot oronlyslightlyharmful to healthy tubers, but on this point there are asyet no data available.
3. Newpossibilitiesfor breedingpurposes
The experiments conducted have proved that the very susceptible and susceptible varieties are dangerous for the appearance of an epidemic. If the
65

breeding of slightly susceptible,varietieswere successful, it canbeexpectedthat
the occurrence of Phytophthora would be strongly suppressed.
Accordingtotable 13 thesusceptibilitycanbedividedintothreecomponents.
Ifit appearsthat theyaregoverned byseparatecharacters it should bepossible
to combine the most favourable characters in one new variety, which will
exhibit a slighter susceptibility than the parents.
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STELLINGEN

I
Door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut wordt ten onrechte een minimum temperatuur van 10°Cals een der voorwaarden gesteld
bij het vaststellen vaneengunstige periode voor de aardappelziekte.
POST EN RICHEL, - 1951. Landbouwk. T. 63: 77-95

II
Het is onwaarschijnlijk, dat Phytophthora-zieke aardappelknollen, die bij
het rooien ophetland achterblijven, voor de overwintering van Phytophthora
infestans vanbetekenis zijn.
Ill
Het tijdstip, waarop de aardappelziekte in een bepaald gebied algemeen op
zal treden, ismetbehulp vangegevens over deweersgesteldheid afte leiden uit
de grootte van een haard, die ontstaan is uit een gepote Phytophthora-zieke
aardappelknol.
IV
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed dient de partijkeuring vante velde goedgekeurde pootaardappelen uittebreiden tot die, welke voor heteigen bedrijf bestemd zijn.

Voor deveredeling op resistentie bestaat demogelijkheid gebruik te maken
van hetfeit, datdevatbaarheid voor Phytophthora infestans inenkele componenten iste splitsen.
VI
Bij dehuidige sterke prijsfluctuatie zaldeteelt van moederkoren geen ingang
vinden op kleine bedrijven.
VII
Aangenomen moet worden, dat warm droog weer tijdens de korrelzetting
van granen de neiging tot schot in het volrijp- en doodrijpstadium doet verminderen.
VIII
Met hetoogopdelandbouwkundige betekenis vandeintepolderen IJsselmeergronden is het gewenst, dat het Landbouwschap een adviserende stem
krijgt bij deruimtelijke vormgeving vande IJsselmeerpolders.

DissertatieVan derZaag
Wageningen,1956

IX
Vele diepgespitte en diepgeploegde gronden in de Wieringermeer hebben
een zodanig profiel, dat er reden is aan te nemen, dat deze gronden droogtegevoelig zijn. Men heeft de neiging bij dewaardering van deze gronden hiermeete weinigrekening te houden.
X

Aan adspirant-landbouwemigranten wordt onvoldoende voorlichting gegeven over typen en financiele resultaten van landbouwbedrijven in het land
van immigratie.
XI
Het verdient aanbeveling, dat afgestudeerden van de Landbouwhogeschool,
die in dienst treden bij de Landbouwvoorlichtingsdienst, eerst enige jaren
onderwijs geven aan een Landbouwschool.

