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ALGEMENE I N L E I D I N G
Door ontsmettingvan zaaizaad kunnen vele planteziekten-op een doeltreffende wijzebestreden worden. Hetzaadwordt hiertoemetchemischemiddelea
behandeld, waardoor ziektekiemen, die zich op of oppervlakkig in het zaad
bevinden, onschadelijk gemaakt worden. Vooral organische kwikverbindingen
en tetramethylthiuramdisulfide (TMTD) worden algemeen enmet succes voor
dit doelgebruikt. Nietafdoende echterzijn dezemiddelentegendieparasieten,
die dieper in het zaad doordringen. Ter bestrijding van deze laatsten dienen
middelen aangewend te worden, die aan de drie volgende eisen voldoen. Ze
moeten het zaad kunnen binnendringen, de parasiet doden, en onschadelijk
voor hetzaadzijn. Dewerkingmoetdusselectiefzijn. Vandegastheer enparasiet,dieimmersbeidetothetplantenrijk behoren,magdeeerstenietbeschadigd
en moet de laatste gedood worden. Tot nu toe zijn nog geen middelen in de
handel,dieaandebovengenoemdeeisenvoldoen.Weikunnen sommigeinwendiginhetzaadaanwezigepathogenen door eenwarmwaterbehandeling gedood
worden,zoalsstuifbrand by granen (JENSEN, 1888),doch dezemethodiek heeft
ook bezwaren, terwijl hij bij andere zaden niet goed mogelijk is, of teleurstellende resultaten geeft.
In het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep voor Inwendige
Therapie bij Planten, T.N.O., is onderzoek verricht betreffende de vraag in
hoeverreantibiotica eenoplossingkunnen biedenvoorditprobleem.Alsproefobject werd door Ascochyta pisi LIB. aangetast erwtezaad gebruikt. Deze
schimmel dringt de zaadhuid binnen en infecteert in vele gevallen ook het
kiempje endecotylen. Ontsmettingmet oppervlakkig werkendemiddelen heeft
dan ook weinig of geen resultaat.
Van enige bekende antibiotica en van een aantal cultuurvloeistoffen van
schimmels en bacterien (waaronder actinomyceten) werd onderzocht of zij
effect hadden tegen de genoemde schimmel in het zaad. Hierbij werd een zeer
sterk ontsmettende werking waargenomen van de voedingsbodem waarop
Streptomyces rimosus SOBIN, FINLAY &KANE was gekweekt, terwijl eennadeligeinvloed opdezadennietteconstateren viel.HettegenAscochytapisiwerkzameantibioticum in dezevoedingsbodem kon geiidentificeerd worden met het
kort tevoreninAmerika ontdekte rimocidine, waarmee enigeproeven verricht
waren tegen huidschimmels, doch waarmee nog weinig geexperimenteerd was
op phytopathologisch gebied, voor zover de schaarse literatuur over dit antibioticum hierover uitsluitsel geeft.Daar defirma Pfizer uit NewYork, waarhet
antibioticum ontdekt was,bereid wasenigerimocidine af te staan, kon het onderzoek hiermee voortgezet worden, in plaats van met de onzuiverevoedingsbodem. Later werd nog een nieuw antibioticum bij het onderzoek betrokken,
nl.hetdoordeKoninklijkeNederlandscheGist-enSpiritusfabriek N.V.ontdekte
pimaricine, eenproductvanStreptomycesnatalensis.1)
Tijdens ditonderzoekkwamenenkelepunten betreffende delevenscyclusvan
Ascochytapisi naar voren, die in de literatuur niet, onvolledig of onjuist be*)Ned.Octrooiaanvrage205.345.

schreven waren, en waarvan een nader onderzoek gewenst wasvoor een goed
begripvan neteffect, datzaadbehandelingmet antibiotica kan opleveren. Deze
worden in hoofdstuk I behandeld. In hoofdstuk II wordt de werking van de
antibioticainvitrobesproken,enhetverbandtussenstereo-isomereconfiguratie
enfungicide werking. Hetderde hoofdstuk handelt over de aspecten van zaaizaadontsmettingmet intern werkende antibiotica. De resultaten, hiermee verkregen, worden vergeleken met enkele in de practijk gebruikte middelen op
basis van TMTD en organisch kwik. Tenslotte wordt in hoofdstuk IV nader
ingegaan op de inwendige werking.
De firma Chas. Pfizer &Co., Inc. te New York en de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. te Delft ben ik veel dank verschuldigd
voor de royale wijze, waarop zij rimocidine respectievelijk pimaricine ter beschikkingstelden.

HOOFDSTUK I

ENKELE ASPECTEN VAN HET PARASITISME VAN
ASCOCHYTA PISI
1. I N L E I D I N G

De vlekkenziektes op de erwt worden onderscheiden in de lichte vlekkenziekte, veroorzaakt door Ascochyta pisi LIB., en de donkere vlekkenziekte,
veroorzaakt door Mycosphaerella pinodes (BERK. & BLOX) VESTERGR. en
Ascochyta pinodella JONES. Alle drie parasieten vormen vlekken op de bovengrondse delen van de plant, doch de beide laatstgenoemde tasten ook de stengelvoet en de schors van het wortelstelsel aan, en staan dan ook bekend als
veroorzakers van voetziekte.
Dit onderzoek heeft in de eerste plaats betrekking op Ascochyta pisi, die uitsluitend de bovengrondse delen van de plant aantast. Op de bladeren en peulenvan gei'nfecteerde planten verschijnen min ofmeer ronde, op de Stengel meer
langwerpige lichtbruine vlekken met donkere rand, in het centrum waarvan
pycniden gevormd worden. Op de peul dringt de schimmel door de vruchtwand heen en bereikt de zaden, waarin hij tenminste 6jaar zijn vitaliteit kan
behouden (BONDARTZEVA-MOTEVERDE e.a., 1937). Hoewelinfectievandekiemplant ook kan plaats hebben vanuit vlak voor het zaaien in de grond aangebrachte plantendelen zoals sterk aangetaste peulen (OGILVIE & MULLIGAN,
1932),enAscochytapisi ook diverse Lathyrus- en F/c/a-species (SPRAGUE, 1929)
en zelfs de vruchten van appels en tomaten kan aantasten (WOLLENWEBER &
HOCHAPFEL, 1936),nemen BUTLER &JONES(1949)tochaan,datonder natuurlijke
omstandigheden deziekteuitsluitendmethetzaaizaad overgaat. Men neemt verder aan dat verspreiding in het veldvoornamelijk plaatsheeft met spattende en
door dewind meegevoerde regendruppels (JONES, 1927).Hiermee is te verklaren
dat de ziekte het sterkst optreedt in een nat seizoen, en dat in drogezomersde
schadezeergeringis.Verdervolgthieruitdat we de schimmel meer zullen aantreffen invochtige gebieden dan in streken met een uitgesproken droog seizoen.
Behalve in Nederland komt Ascochyta pisi voor in nagenoeg alle Europese
landen, in Palestina, Rusland, India, China, Japan, Malakka, Ceylon, Middenen Zuid-Afrika, Marokko, Noord- en Zuid-Amerika, Australia en NieuwZeeland. (Commonwealth Mycological Institute, Distribution Maps of Plant
Diseases, no. 272, 1953).
De schade bestaat in het niet opkomen van zwaar aangetaste zaden (RATHSCHLAG, 1930), minder goede ontwikkeling van aangetaste planten (BUTLER &
JONES, 1949) en vooral minder goede kwaliteit van het geoogste product door
het voorkomen van vlekken op de zaden. Door Ascochyta pisi aangetaste planten gaan meestal niet dood. Hoewel in de literatuur verscheidene gevallen genoemd worden van een gedeeltelijke of zelfs totale mislukking van het gewas te
velde(KRUGBR, 1895, VAN HOOK, 1906, JONES, 1911), moet de oorzaak hiervan
toch vermoedelijk gezocht worden in een aantasting door Mycosphaerella

pinodes en Ascochyta pinodella. De drie schimmels werden nl. voor 1927 nog
niet goed onderscheiden. Hoewel ook na ditjaar nog een geval gemeld wordt
van oogstmislukking door Ascochyta pisi (OGILVIE & MULLIGAN, 1932), mag
tochwelaangenomenwordendatdebeideeerstehierbovengenoemde factoren,
nl. verminderde opkomst en slechte ontwikkeling der planten, doorgaans niet
de voornaamste schade veroorzaken. Slechts onder extreme omstandigheden,
wanneer gewerkt wordt met sterk aangetast zaad in een zeef nat seizoen, kan
zwareveldschadeverwacht worden. HICKMAN(1941)meentdan ook dat, wanneer niet meer dan 20% van het zaad aangetast is, dit slechts weinig invloed
opdestandvanhetgewasheeft. Veelernstigerisechterhetverliesaankwaliteit
vanhetzaad.Zwaaraangetastezadenzijn okerachtigverkleurdenmindermooi
vanvorm,terwijl ookdesmaakslechtis.Ditlaatstebleekuit eenproef meteen
monsterzwaaraangetastEminentzaad(80%Ascochytapisi) uit 1954,waarvan
de smaak door mej. A. VEENBAAS1) als zeer slecht (cijfer 2) beoordeeld werd.
Metultravioletlichtuithetzelfde monsteruitgezochte,zoveelmogelijk gezonde
zadenwerdenbeoordeeldmethetcijfer 6vaneen 10-deligeschaal.Hierbij moet
in aanmerking genomen worden dat het ras Eminent niet alsrijpe erwt geconsumeerd wordt.
Volgens LAMMERS (mond. med.) mag het percentage zaden, dat vanwege
inferieure kwaliteit gemiddeld jaarlijks uitgelezen moet worden, op 15% gesteldworden.Wanneervolgenseenruweschattingdehelft hiervan op rekening
vanAscochytapisi,Mycosphaerellapinodes enAscochytapinodella zou komen,
enwedewaardevandeinferieurezaden,hetzg.piksel,opeenderdestellenvan
dat van gezonde zaden, dan zou dat eenjaarlijkse opbrengstderving van 5%
betekenen. Op een oogst van 100.000 ton erwten in Nederland is dit een aanmerkelijke schade.In deuitermatevochtigejaren 1954en 1956was de schade
zeker nog veel groter. Een pikselpercentage van 40% wasgeen uitzondering.
Volgens DETEMPE(mond. med.) was ruim een vierde deelvan alle landbouwerwtenvoormeerdan 15%doorAscochytapisiaangetast.Voorsommigetuinbouwrassenwasditpercentagenogveelhoger.Zelfskwamenpartijen voor met
80% Ascochytapisi.
Bijdeproevenbetreffende interne ontsmettingvan erwtezaden met antibiotica,welkeinhoofdstuk III enIVbesproken zullenworden,bleekdat sommige
antibiotica hetzaad kunnen binnendringen endeschimmeldoden, dochdat de
schimmel in een gering percentage der zieke zaden niet gedood wordt. In verband hiermee washetvan belangte onderzoeken hoe de schimmelin het zaad
gelocaliseerd is en op welke wijze zieke planten ontstaan uit aangetast zaad
(hoofdstuk I, 3 en 4). Verder was het van belang te weten in welke mate de
enkele zieke plantjes uit zaden, die onvoldoende door het antibioticum ontsmetzijn,de omringendegezondeplantenkunnen infecteren. Hiertoe isdeverspreiding van de ziekte in het veld onderzocht, (hoofdstuk I, 5) en de wijze
waaropdepeulenenhetzaadaangetast worden(hoofdstuk I, 6en7).
2. MATERIAAL EN METHODIEK

Ophet eindvanhetzeervochtige seizoen 1954stond eenpartij zaadvanhet
ras Eminent ter beschikking, die- bepaald volgens de hieronder te bespreken
filtreerpapier-toets - voorruim80%aangetastwasdoordeschimmelAscochyta
*) Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen.

pisi. Deze partij, die weinig Mycosphaerella pinodes en Ascochyta pinodella
bevatte,leendezichuitstekendvoornet onderzoek enhiermeezijn dan ook het
merendeelderproeven genomen.Wanneer gesproken wordtoverzwaaraangetastEminentzaad,danwordtdaarmeesteedsdezepartij bedoeld.
Dematevanaantastingvanhetzaadwerd op3manieren onderzocht.
1. Met behulp van ultraviolet licht. Door Ascochyta pisi aangetaste zaden
lichten hierin geel op. Evenwel is dit niet bij alle aangetaste zaden het geval.
Anderzijds wijst een geeloplichten niet altijd opAscochytapisi.Deze methode
moet dus met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden, en kan in feite
alleenmaargebruikt wordenvoor een orientering.
2. In defiltreerpapier-toets.De zaden werden uitgelegd op vochtig filtreerpapier in geperforeerde zinken bakjes, die geplaatst werden in een grote platte
zinken bak, welke met een glasplaat afgedekt werd. De zaden werden vooraf
behandeld met sublimaat0,2%omdeontwikkelingvanuitwendigophetzaad
voorkomende schimmels en bacterien te verhinderen. Een dun laagje watten
werd onder het filtreerpapier gelegd, waardoor dit minder sneluitdroogde. De
zaden, waarop zich mycelium van Ascochyta pisi ontwikkeld had, werden na
5dagengeteld.
3. Door uitzaaien van het zaad in grond. Dit geschiedde meestal in houten
bakjes, 25 bij 25cm, en 12cm hoog. De zieke planten, die uit aangetast zaad
opgroeiden, werden geteld en daarna verwijderd om verdere besmetting tegen
tegaan.Delaatstebeoordelinghad na 3a 4wekenplaats.Wanneer deplanten
gedurende langere tijd opgekweekt moesten worden, bv. voor zaadwinning,
werdgebruik gemaaktvan Mitscherlichpotten, die22cmhoogwaren, enwaarvan dediameter 20cmbedroeg. Hierin bevond zich eendubbele geperforeerde
bodemen eenuitlaat voor het overtollige water. Gietwater werd toegediend in
eentrechter, waardoordichtslaanvandegrondvoorkomenwerd.Voorbepaalde proeven had dit bovendien het voordeel, dat verspreiding vanAscochyta
pisi met sproeiwater voorkomen werd. Meestal werd gebruik gemaakt van gestoomdegrond, diesamengesteld wasuit humusrijke zandgrond,vermengdmet
verteerd beukenblad, compost en stalmest.
Bij onderzoek op aanwezigheid van schimmelmycelium in planten, werden*
dezevooraf gedurende20seconden tot 1minuut met0,1-0,2% sublimaat ontsmet.
3. PLAATS VAN DE SCHIMMEL IN HET ZAAD

Reeds JONES(1927) vermeldt dat Ascochytapisi tot in het zaad doordringt,
en dat zaadbehandeling met organische kwikmiddelen het ontstaan van zieke
plantjes uit dit zaad niet verhindert. Dat de schimmel zich onder de zaadhuid
kanbevindenblijkt uitdemededelingvan RATHSCHLAG(1930),dathet kiempje
aangetast kanzijn. OGILVIE & MULLIGAN(1932)vonden,dat deschimmel door
ontsmetting met ceresan bij 1/3 deelder aangetaste zaden gedood werd, waaruitzij meenden tekunnen concluderen, dat 2/3deelderzaden inwendigaangetast was.Dezeonderzoekers maakten slechtsonderscheid tussen oppervlakkige
enniet oppervlakkige aantasting zonderdit te preciseren.
Teneinde nader teonderzoeken in hoeverrede schimmel behalveindezaadhuid ooktotindecotylenenhetkiempjedoordringt,werdenvan 100zadenuit

een sterk aangetaste partij Eminent, de zaadhuid, de cotylen en het kiempje
apart uitgelegd; de beide eerste onderdelen op vochtig filtreerpapier en het
kiempje in een petrischaal op agar. Na 8dagen werd het aantal zaadhuiden,
cotylenenkiempjesgeteld,waaropmyceliumgegroeidwas.Voorelkeerwtwerd
nunagegaan,inwelkedelenvanhetzaaddeschimmelzichbevond(tabel1).
TABEL 1. Verdeling vanAscochyta pisiinhet erwtezaad. 100zaden, rasEminent, zwaar aangetast.
Table1. Distribution of Ascochyta pisi in pea seeds. 100 seeds, variety Eminent, heavily
infected.
mycelium op:

myceliumon:

aantailnumber

alleen zaadhuid
seedcoat alone
zaadhuid + 1cotyl
seedcoat + 1 cotyledon
zaadhuid + 2cotylen
seedcoat + 2cotyledons
zaadhuid + kiempje alleen
seedcoat + embryo alone
zaadhuid + kiempje + 1cotyl seedcoat + embryo + 1 cotyledon
zaadhuid + kiempje + 2 cotylenseedcoat + embryo + 2 cotyledons
geen der zaaddelen
nopart of the seed

17

* } 33
4J 42
36j
8

Bij 75% der zaden blijkt de schimmel dieper dan de zaadhuid, en bij 42%
zelfs tot in het kiempje te zijn doorgedrongen. Verder blijkt dat, wanneer behalve de zaadhuid, slechts 1cotyl aangetast is, het kiempje meestal geen mycelium bevat, doch dat, wanneer beide cotylen aangetast zijn, het kiempje
meestalook geiinfecteerdis.
In een op dezelfde wijze opgezette tweedeproef werden debovengenoemde
resultaten geheel bevestigd. In deze laatste proef was bovendien uit elk cotyl
een centrumstukje geponst, waarvan de diameter bijna de helft was van die
van het opgezwollen cotyl. Nadat de buitenhelft van deze uitgeponste cylindertjes verwijderd was, werden ze uitgelegd op havermoutagar. Bij 10% der
zaden bleek op deze, uit het centrum geponste stukjes mycelium te groeien,
waaruit dusduidelijk blijkt, dat de schimmelzichtot diepin het zaad kanbevinden.
4. AANTASTING VAN DE PLANT VANUIT HET ZAAD

A. Wijzewaarop hetjonge kiempjeaangetast wordt
Door JONES (1927) werden op de eerste blaadjes van jonge plantjes reeds
Ascochyta-ylekk.cn waargenomen. Hij veronderstelde, dat infectie tijdens het
kiemen had plaats gehad. Verder nam hij waar dat aangetaste plantjes na opkomstzeldensterven.OGILVIE& MULLIGAN(1932)vonden vlekkenopdeStengels,voornamelijk ter hoogtevan het grondoppervlak, doch nooit benedende
cotylen.ZijverondersteldendatdelenvandeStengeltijdensdekiemingincontactkomenmetdecotylen,waardoor infectie zouplaatshebben.Dezevlekken
zoudentotdiepindeStengelkunnendoordringenenafstervingveroorzaken.
In het onderstaande is dewijze, waarop uit aangetaste zaden zieke planten
groeien,naderonderzocht.Daarbijisaandachtgeschonkenaandebetekenisvan
8

hetmycelium,datzichrespectievelijk inhetkiempje, dezaadhuidendecotylen
bevindt.
Wanneer zaad, dat opnatuurlijke wijze door Ascochytapisiaangetast is, uitgezaaid wordt in de kas bij een temperatuur van ongeveer 15°C, dan zijn aan
deuit dezeziekezaden groeiendekiemplanten geen symptomen waar tenemen
gedurende de eerste anderhalve week na uitzaaien. Daarna verschijnt op de
Stengel, meestal op de plaats waar deze van lichtgekleurd in groen overgaat,
een grijs, enigszins ingezonken vlekje, dat zich ontwikkelt tot een sterker ingezonken vlekmet eendonkerbruine rand eneenlichter centrum, waarin vaak
binnen 24uur pycniden ontstaan (fig. 17).Vaak verschijnen alleen vlekken op
deblaadjes, ofop Stengelenbladerenbeide.Inhetlaatste gevalhebbenwedikwijlsmetinontwikkelingachterblijvende plantjes tedoen,dieinvochtigmilieu
te gronde gaan. Het merendeel der planten met symptomen blijft echter in
leven envormt op dezewijze een besmettingsbron voor de omringende gezondeplanten. Fig. 1 geeft eenindrukvanhettijdstip waaropdesymptomenzichtbaar worden bij zieke planten uit aangetaste zaden.
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FIG. 1. Verschijnen vanziektesymptomen in dagen na het uitzaaien. 504zaden, ras Eminent,
zwaar aangetast, vooraf geweekt. Opkomst (totaal 319planten) van de 4e tot de 6e
dag.n = geen waarneming.
Appearance of symptoms on seedlings in days after sowing. 504 pre-soaked seeds,
varietyEminent,heavilyinfected. Emergence(total 319plants) betweenthe4thand6th
day after sowing, n —noobservation.

Uit de bovenstaandefiguurblijkt, dat onder de gegeven omstandigheden de
eerstesymptomen 10dagennauitzaaien en ± 5dagenna opkomstderplanten
verschijnen, endat bij de meesteziekeplanten de symptomen op de lie tot en
metde 15edagnahetuitzaaienzichtbaar worden.
Theoretischzijner4mogelijkheden, waaropuitaangetastzaadeenziekplantje kan ontstaan.
1. Het kiempje is al aangetast voor het uitzaaien.
2. Tijdens de kieming groeit de schimmel vanuit de cotylen of de zaadhuid
in het tot dusver nog niet aangetaste kiempje. Hierbij is de kieming gerekend
tedurentothettijdstipwaarop het pluimpje doordezaadhuidheengebrokenis.
3. Deschimmel groeit na dekiemingvanuit zaadhuid ofcotyleninhet stengeltje.

4. De schimmel wordt op andere wijze van net zaad op het jonge plantje
overgebracht, b.v. door bodemorganismen of met spattende regendruppels.
In kasproeven met steriele grond in Mitscherlichpotten, waarin de planten
niet besproeid worden, doch het water in een trechter toegediend wordt, en
waarin geenbodemorganismen aanwezigzijn, ontstaan uitaangetast zaad echter nietminderziekeplantendaninveldproeven.Hieruitvolgtdatdevierdemogelijkheid, zo diein het veld aleensmochtvoorkomen,in ieder gevalniet van
betekenis is.
De drie eerstgenoemde mogelijkheden zijn in de volgende proeven onderzocht.
ZwaaraangetastEminentzaadwerd,na24uurwekeninwater,uitgezaaid in
gestoomdegrond.Dehelft werd,voorhetuitzaaien,vandezaadhuid ontdaan,
deanderehelftniet.Uit200ongepeldezadenontstonden35ziekeplanten,doch
uit200gepeldezadenslechts 10.Hieruitvolgtdat25, ofwel 71%,van dezieke
planten aangetast is door uit dezaadhuid afkomstig mycelium, terwijl slechts
10, ofwel 29%, der ziekeplanten ziek zijn door infectie vanuit de cotylen, of
doordat het kiempje reeds voor de kieming aangetast was. Kiemaantasting
vanuit de zaadhuid overweegtdussterk ten opzichte van het reeds aangetast
zijn vanhetkiempje voor de kieming.
Om na te gaan wanneer binnendringen van mycelium vanuit de zaadhuid
in het kiempje plaats heeft, werd een proef ingezet, waarbij een aantal zaden
op diverse tijdstippen na het zaaien opgegraven, gepeld en daarna weer uitgezaaid werd. Er werden 150 zaden per object gebruikt uit een zwaar aangetaste partij Eminent; dezaden waren voor het uitzaaien geweekt in water. De
opkomst enhet aantal ziekeplanten isweergegeven in tabel2.
TABEL2. Invloed van het tijdstip waarop de zaadhuid verwijderd wordt op het aantal zieke
planten. Ras Eminent, zwaar aangetast. 150zaden per object.
Table2. Influence of time of peeling the seeds on the number of diseasedplants. Variety
Eminent,heavily infected. 150seedsper treatment.
gepeld:

peeled:

opkomst
emergence

in
3 dagen na uitzaaien 3 daysaftersowing
niet gepeld
notpeeled

100..
101
108

ziek
diseased
9
3
28
28

Wegnemenvandezaadhuidvlakvoorhetuitzaaienof 1 dagerna vermindert
insterkematehetaantalziekeplanten,dochpellenna 3 dagenheeft geen effect
op het aantal zieke planten. Klaarblijkelijk heeft aantasting van gezonde
kiempjes plaats vanuit de zaadhuid op de tweede en de derde dag na het uitzaaien van gezwollen zaden. Op de derde dag was de kieming nog niet afgelopen. De aantasting van de kiempjes vanuit de zaadhuid heeft dus tijdens de
kiemingplaats,enhetisnietwaarschijnlijk datnadekiemingnogin belangrijke
mate kiemaantasting plaats heeft. Hiermede is aannemelijk gemaakt dat ook
de derdehierboven genoemdemogelijkheid van ontstaan van ziekeplanten uit
aangetastzaadgeen,ofiniedergevalslechtseengeringerolspeelt,zodatalleen
de beide eerste mogelijkheden overblijven, die in het voorgaande reeds besproken zijn.
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Samenvattend kan dus opgemerkt worden dat het merendeel derziekeplanten ontstaat doordat kieminfectie door mycelium vanuit de zaadhuid plaats
heeft tijdensdekieming,eneenkleinergedeelte,doordathetkiempjereedsvoor
dekiemingaangetastisofdoor kieminfectie vanuit decotylen.
Verderkomteengedeeltederzadennietopdoordathetkiempjetesterkdoor
deschimmelaangetastis,engeeft eenanderdeelderziekezadenplanten zonder
symptomen. Het laatste zou o.a. veroorzaakt kunnen worden doordat de aantasting tevervan het kiempje verwijderd zit, zodat het mycelium dit tijdens de
kiemingniet tijdig kan bereiken.Dit laatsteisonderzocht ineenproef, waarbij
uitgegaan werdvanzaden, dieinverschillende mate door Ascochytapisiwaren
aangetast. Met behulpvan ultraviolet licht,zoalsbeschreven in hoofdstuk I,2,
werden zaden uitgezocht met de volgende graden van aantasting, uitgedrukt
in percentage van het zaadoppervlak, dat geel oplicht:
1. uiterlijk gezond: geen geel oplichten.
2. licht: hoogstens 10% van het oppervlak.
3. zwaar: ongeveer 50% van het oppervlak.
4. zeerzwaar: meer dan 70% van het oppervlak.
Van elkecategorie werden 100zaden uitgezaaid in tweekistjes met gestoomde
grond. Het aantal opgekomen enhetaantalziekeplanten isvermeldintabel3.
TABEL 3. Invloed van de graad van aantasting op de opkomst en het aantal zieke planten.
100zaden,ras Eminent.
Table3. Influence of therateof infection onthe emergence andthenumberof diseasedplants.
100seeds,varietyEminent.
opkomst
emergence
uiterlijk gezond
lichtaangetast
zwaaraangetast
zeerzwaaraangetast

appearancehealthy .
slightlyinfected . .
heavilyinfected. . .
veryheavilyinfected.

95
91
78
61

aantalziekeplanten
numberofdiseased
plants
4
6
25
35

Naarmate de graad van aantasting zwaarder is, is de opkomst geringer, en
het aantal zieke planten groter. Opvallend is dat ook uit de uiterlijk gezonde
zadennogziekeplantengroeien.Dithoudtdusindateenzogeringeaantasting
van het zaad mogelijk is, dat onder ultraviolet licht geen oplichting iswaar te
nemen. Van de zaden uit het licht aangetaste object geeft, hoewel ze alle een
Ascochyta-ylekje bezitten, slechts6% ziekeplanten. Hier zaldus vermoedelijk
de afstand van het mycelium tot het kiempje gemiddeld te groot geweest zijn,
zodat in vele gevallen de schimmel het kiempje niet tijdig kon bereiken. Ook
uit de zwaar en zeer zwaar aangetaste zaden blijkt nog een vrij groot aantal
planten zonder symptomen te groeien. Dat de schimmel desondanks in vele
gevallen tochin deStengelaanwezigkanzijn, zalinhoofdstuk I, 4Cbesproken
worden.
B. Invloedvan bodemtemperatuur, aardenvochtigheid van degrond, en lichtintensiteit ophetaantal ziekeplanten
Gedurendedetweejaar,datgewerktwerdmetdezelfdepartij doorAscochyta
pisiaangetastEminentzaad,werdwaargenomendatdeaantallenziekeplanten,
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diehieruit ontstonden,vaak sterk schommelden.Aangeziende graad van aantastingvan zaad tot zaad sterkvarieert,zal bij proeven met relatief weinigzaden het toeval een belangrijke rol spelen. Doch ook, wanneer men met grote
aantallen zaden werkt,kan het percentage ziekeplanten inverschillendeproeven nog uiteenlopen van 15 tot 40%. In het volgende wordt nader onderzocht welke uitwendige omstandigheden invloed hebben op het percentage
ziekeplanten. In tabel4ishet aantal ziekeplanten uit 500Eminent zaden,gezaaid op 7juli1955,vergeleken methetaantal in eenevengroteproef,gezaaid
op5augustus 1955. Dezadenwaren uitgezaaidinbakjes, elkmet 50zaden, na
24uurgeweekttezijninwater.
TABEL4. Invloed kastemperatuur op 2e en 3e dag na uitzaaien op het aantal zieke planten.
Ras Eminent, zwaar aangetast, zaden vooraf geweekt.
Table4. Influenceof the temperaturein the glasshouse on the 2nd and3rd day after sowing
onthenumberofdiseasedplants. VarietyEminent,heavilyinfected,seedspre-soaked.
zaaidatum
aantalzaden
aantalziekeplanten
max.temp,op2een3edag
nauitzaaien

timeofsowing
numberofseeds . . . .
numberofdiseasedplants
max.temp,on2ndand3rd
dayaftersowing . . .

7juli 1955

5aug.1955

500
99

500
198

±28°C

±21°C

Bij deproef van 5aug.blijkt het aantal ziekeplanten tweemaal zo hoog te
zijn alsbij deproef van7juli,terwijl toch in beidegevallen zaad uit een party
gebruikt werd. In eenvorigeproef (tabel 2)was gevonden, dat op de 2een 3e
dagna uitzaaien vanvoorgeweekt zaad kieminfectie plaats had door mycelium
vanuit de zaadhuid. Daar het waarschijnlijk leek, dat juist in deze periode de
bodemtemperatuurinvloedzouhebben,zijndekastemperaturen opdegenoemdedagenmetelkaarvergeleken.Dezeblekenindejuli-proefveelhogerteliggen
dan in de augustus-proef, terwijl de temperaturen op de andere dageninbeide
proeven weinig verschilden.
Deze gegevenswezen dus sterk in de richting van eentemperatuursinvloed.
Naar aanleiding van deze toevallige waarneming is een proef ingezet in Wisconsin-tanks, waarindebodemtemperatuur kunstmatig op eenbepaald niveau
gehouden kan worden. Een bak met 100Eminent zaden werd in een tank bij
14°Cgeplaatst, eneenanderebakineentank bij25°C.Opdevochtigheid van
degrond werd geletteneinde tevoorkomen dat debak bij dehogere temperatuur meer zou uitdrogen. In tabel 5is het aantal opgekomen en zieke planten
weergegeven.
TABEL 5. Invloed van de bodemtemperatuur op het aantal zieke planten. 100zaden uit een
zwaar aangetaste partij zaad (ras Eminent) uitgezaaid inWisconsin-tanksbij 25°C
en 14°C.
Table5. Influence of thesoiltemperature on the numberof diseasedplants. 100seedsfrom a
heavilyinfectedseedsample(variety Eminent) sownat 25°C or 14°C inWisconsin
tanks.
grondtemperatuur
opkomst
aantalziekeplanten
temperatureofsoil
emergence
numberofdiseasedplants
25°C
14°C

12

59
64

9
32

Hiermede wordt dus bevestigd dat bij een hoge grondtemperatuur minder
ziekeplanten verschijnen dan bij eenlage. Dit wordt begrijpeujk wanneer men
hetgeen in hoofdstuk I, 4A is meegedeeld over het ontstaan van zieke planten
in aanmerking neemt. Het merendeel hiervan bleek nl. te ontstaan doordat
tijdens dekiemingmyceliumvanuit dezaadhuid het kiempje binnendringt. Nu
heeftbijdehogeretemperatuureensnellerekiemingplaats.Hetlijkt waarschijnlijk dat in dat geval bij een aantal zaden het mycelium niet tijdig het kiempje
kanbereiken,waarmeehetgeringeraantalziekeplantenbijhogeretemperatuur
verklaard zou zijn.
Ook de aard van de grond kan grote invloed uitoefenen op de opkomsten
hetaantal ziekeplanten uit aangetast zaad. Dit bleek uiteenproef, waarin200
zaden uitgezaaid werden in gestoomde grond (zie I, 2) en in niet gestoomde
zware rivierklei (tabel 6).
TABEL 6. Aantalopgekomenenziekeplantenuitzwaaraangetastzaad,uitgezaaidingestoomde grond en in niet gestoomde zware klei. Ras Eminent, 200 zaden.
Table 6. Number of emergedanddiseasedplantsdevelopedfrom heavilyinfectedseed, sown in
steamedsoilorinnon-steamedheavyclay. Variety Eminent,200 seeds.
diseasedplants
in%vanopkomst
in% ofemergence
42
21

gestoomdegrond steamedsoil
nietgestoomdezwareklei
non-steamedheavyclay

Klaarblijkelijk is in de niet steriele klei een groter aantal van dedoor• Ascochytapisiaangetaste zaden niet opgekomen tengevolgevan deveelongunstiger
kiemingsomstandigheden, waardoor ook het percentage zieke planten ten opzichtevan het totaal aantal opgekomen planten geringer is.
n,antpn
De invloed van het vochtgehalte van de grond op ^ ^ ^ S ^ S t
werd onderzocht, door geweektezaden uit tezaaienin Mitscherhchpo tenmet
gestoomde grond, waarvan het vochtgehalte vaneerdevan zee:rdroog,tol. brei
achtig T . Devochtgehaltes berekend op het ^ ^ ™ J * £ £ &
grond, bedroegen respectievehjk 41, 33,25,M,n en n>/0. " i J
,
steeds3 potten!elkmet30zaden,gebruikt.Het v o c ^ ^ ^ l ? ™ ^ *
op een bepaald niveau gehandhaafd door de potten gereged te wegen en het
tekort bij te vullen met water. Het totale aantalziekeplanten datna -^ weken
verschenen was, bleek niet te varieren tengevolge>vu' ^ ^ S S S l i T o S
grond. Bij de extreme waarden echter wasde opkomst, endientengevolgeook
het aantal zieke planten, aanzienhjk minder.
Verder was reedsvroeger opgemerkt, dat in dat deelvan dekas, dat aan de

nu na te gaan of de intensiteit van het licht

^

l o s d

J ' f ^ l ^ S t g l
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bakjes. Dezewerden slechtstot halverwege metgrond gevuld. Bovendien werdenze overdekt met eenkartonnen plaat, dieaan 2zijden een spleet van 2cm
openliet, waardoor lichtkon binnentreden. Alscontroleswerden normale niet
afgedekte bakjes gebruikt. Deze proef en een tweetal herhalingen werden uitgevoerd in de maanden meienjuni, waarin de kastemperaturen schommelden
tussen 18en23°C(tabel7).
TABEL7. Aantal zieke planten, opgegroeid uit zwaar aangetast zaad (ras Eminent) onder
normaal daglicht, en onder verminderd licht door gedeeltelijk afdekken der bakjes.
Table7. Number of diseasedplants, developedfrom heavilyinfected seed(variety Eminent),
indaylightandreduceddaylight, obtainedbycovering theflatspartly.
proefno:
testno:

belichting
lightconditions

aantalziekeplanten
aantalplanten
aantalzaden
numberofseeds numberofplants numberofdiseasedplants

daglicht1)
verminderd daglicht1)
2
daglicht
verminderddaglicht
3
daglicht
verminderd daglicht
J
) daylight, reduceddaylight
1

150
150
150
150
200
200

31
18
53
31
55
32

96
96
90
87
143
133

Het is niet aan te nemen, dat het licht invloed uitoefent opde verhouding
schimmel-zaadtijdens dekieming,dieimmersonderdegrondplaatsheeft.Ineen
aantal gevallen heeft dus wel kieminfectie plaats, maar wordt het uitgroeien
vandeschimmelomdeeenofandereredenbelemmerd,alsgevolgwaarvangeen
karakteristieke vlekken ontstaan. In dezerichting wijst ook devolgende proef,
waarin de Stengelsvan deplanten uit proef no. 2,tabel 7,diegeen symptomen
vertoonden, in stukjes verdeeld en op agar uitgelegd werden. Onderzochtis
uit hoeveel van dezeplanten mycelium van Ascochytapisi groeide.
TABEL 8. Aanwezigheid van Ascochyta pisi in planten zonder symptomen. Planten uit proef
no2(tabel7)uitgelegd op agar.
Table 8. Presence of Ascochytapisi inplants withoutsymptoms.Plants of test no 2 (table7)
laidouton agar.
plantenzonder
symptomen
plantswithout
symptoms
daglicht
daylight
vermind.daglicht
reduceddaylight

hiervan: from these:
zondermyc. metmyc.
withoutmyc. withmyc.

ziek
(tab.7)
diseased
(tab. 7)

totaalaantal
geinfecteerd
totalnumberof
infectedplants

37

17

20

53

73

56

20

36

31

67

Wanneer wedusplanten uit ziekzaad opkweken in gedemptlicht, dan ontstaan er minder planten met symptomen en blijven meer planten symptoomloos. Uit de bovenstaande tabel volgt, dat een groot aantal van deze laatste
toch mycelium bevat, nl. 36 van de 56bij gedempt licht en 20 van de 37 bij
normaal licht. Tellenwebij het aantal symptoomloze planten, dat toch mycelium blijkt teherbergen, het aantal zieke planten op, dan blijkt dit voor beide
objecten ongeveer gelijk te zijn nl. 73 resp. 67.Dit houdt dus in dat in beide
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gevallen evenveel kiempjes aangetast worden, doch dat bij gedempt licht de
schimmelzichminder gemakkelijk manifesteert. Het verschijnsel dat mycelium
inplanten zonder symptomen aanwezig kan zijn was aanleiding tot een nader
onderzoek.
Hieronder zullen eerst de waarnemingen besproken worden betreffende de
localisatievandeschimmelinplantenmetsymptomenenvervolgensinplanten,
waarop geen symptomen tezienwaren.
C. Aanwezigheidvan de schimmelinplantendelen enplanten waarop geen
symptomentezienzijn
Localisatie in planten met symptomen. Uiteenaantalruimeenmaand
oude, vanuit-het-zaad zieke planten van het ras Eminent, werden er 4 uitgezocht,welkeeenuitgesprokenvlekvanAscochytapisiopdeStengelvertoonden,
enwaarbij deafstand tussencotylenenvlek2a 3 cmbedroeg.Deplantenwerden goed afgespoeld met water, ontsmet met sublimaat 0,1% en daarna afgespoeld met steriel water. Vervolgens werden zein schijfjes vanplm.4mmverdeeld en uitgelegd in petrischalen op kersagar. Na enkele dagen Weekbij dne
planten op alle stukjes tussen het cotyl en de vlek mycelium gegroeid te zijn
(fig. 19).Bijhetvierde plantje Weekalleen ophetzesdestukje vanaf decotylen
geenmycelium gegroeid tezijn. Tercontrole werdvan allestukjes van eender
plantjes mycelium geisoleerd en geldentificeerd. Dit Week in alle gevallenvan
Ascochytapisitezijn.Hieruitvolgtdus,datAscochytapisi,waarvan mentot nu
toe steeds aannam, dat deze op deplant slechtsin devlekken voorkwam, ook
buitendezevlekken aanwezigkanzijn zonder daar uitwendigwaarneembaarte
zijn.
,
Teneinde na te gaan of het bovengenoemdeverschijnsel altijd optreedt, ook
wanneerdevlekken opdebladerenzitten,enofdeschimmelookbovendevlek:
enmogelijk zelfs in planten zonder symptomen gevonden zou kunnenworden,
zijneengrootaantalproevengenomenmetplantenvanverschillendeouderdom.
Dezezullenhieronder besprokenworden.DeStengelsvandezeplantenwerden,
naverwijdering der bladen op dezojuist beschreven wijze behandeld enuitgelegd op kersagar. Na eenweek werd nagegaan op welkestukjes myceliumvan
Ascochyta pisi gegroeid was. De beoordeling of het mycelium mderdaad van
deze schimmel was, geschiedde op het oog. Dit werd verschillende malen by
wijzevan steekproef gecontroleerd door deschimmelvan de stukjes teisoleren
enteidentificeren.
...
, _„
.,. ,m „J
Deresultaten uit een aantal proeven, waarin by in totaal 72vanuit-het-zaad
ziekeplanten gelet werd op aanwezigheid van schimmelweefsel tussen cotylen
en bladvlek, tussen cotylen en stengelvlek, en tussen stengelvlek en bladvlek,
zijn weergegeven in tabel9. Onder onderbroken wordt verstaan datde^schimmelinhet betreffende stengeldeelwelaangetroffen werd,dochmetinallescnijtjeservan
J
Uit deze tabel blijkt, dat bij het merendeel der planten W ^ ^ o n ^
wordt tussen cotylen envlekken. Indien dezelaatste op de sengelvoorkomen,
danwordtmeestalinallestukjes tussencotylenenvlekmycebumaange roffen
doch indien ze op het Wadvoorkomen, doorgaans met in alle Stengels ukjes
In het laatste geval is de afstand tussen de cotylen en de vlek ook groter en
looptde „myceliumketting", wanneer dieaanwezigis,vermoedelykmeerkans
15

TABEL 9. Voorkomen van Ascochyta pisi in symptoomloze delen van 72 vanuit-het-zaad
zieke planten (rasEminent).
Table9. Occurrenceof myceliumofAscochytapisiinsymptomlessparts of 72diseasedplants,
developedfrom infectedseeds, varietyEminent.
plantenmetmycelium:
plantswithmycelium:
tussencotylenenstengelvlek
between cotyledonsand lesion on the
stem

ononderbroken onderbroken
non-interrupted interrupted

geenmycelium
nomycelium

30

12

6

1

16

7

2

6

4

betweencotyledonsandlesiononaleaf
betweenstemlesionandleaflesion

in het snel groeiende en zich strekkende plantje verbroken te worden. Echter
kandeafstandwaaroverdeketenintactblijft, vrijgrootzijri.Zowerdhierboven
reeds beschreven, dat bij een aantal plantjes over een afstand van 2 tot 3cm
tussen cotylen en vlek ononderbroken mycelium aangetroffen werd; bij een
ziekplantjemetbladvlekkenwaszelfsovereenafstand vanruim3cmmycelium
in de Stengelaanwezig.
Ook tussen Stengel-enbladvlek wordt vaak mycelium aangetroffen, meestal
echter nietzonder onderbrekingen.
Bij 48zieke plantjes met uitsluitend een vlek op de Stengel is erop gelet, of
mycelium ook boven dezevlek aanwezig kan zijn. Dit bleekbij 34planten het
gevaltezijn.Indemeestediergevallenzatdeschimmelslechtsweinighogerdan
devlek,dochin sommigegevallenwel2a 3cmononderbroken, enmet onderbrekingenovereennogveelgrotere afstand.
Localisatie in planten zonder symptomen. Ookplantenzonder symptomen, opgegroeid uit zwaar aangetast zaad van het ras Eminent, zijn onderzocht opaanwezigheid van Ascochytapisi.Bij 50van 128onderzochte planten
werd mycelium aangetrofTen; bij 15hiervan slechtsin het eerste stengelstukje,
dochbij 5 zelfsononderbroken totindetopvandeStengel.Ditwarentwee tot
driewekenoudeplantenmeteenlengtevantweetotviercm.Eenvandeproeven
met symptoomloze planten zal hieronder besproken worden.
In gestoomde grond werden 100zaden uitgezaaid uit een sterk door Ascochytapisiaangetaste partij Eminent zaad. Hiervan kwamen 42zaden niet op,
gaven 35eenziekeplant,enwaren23plantenzonder symptomen. Dezelaatste
planten werden met sublimaat ontsmet, en stengelschijfjes van deze met een
lengtevan4mmwerdenopkersagar uitgelegd. Op de stukjes van 15 planten
groeidegeen,opdievandeoverige8plantenwelmyceliumuit(fig 2).
In verscheidene van deze planten bevindt het mycelium zich dus bijna ononderbroken door degehele Stengel,zonder zichuitwendig te manifesteren.
in nootstuk I, 4Ais beschreven, dat uit een aangetast zaad een ziek plantje
kan ontstaan doordat het kiempje reeds voor de zwelling van het zaad aangetast was of doordat mycelium uit de zaadlobben of de zaadhuid het kiempje
bereiktvlakvooroftijdenshetdoorbrekenvandezaadhuid.Hetisnudenkbaar
S L JT
A ° P-f,11 ,°f m e e r p l a a t s e n h e t M e m PJ ebinnendringt,daar blijft
zittentijdensdeontwikkehngvanhetplantje,enzichna enigetijd opdeplaatsen
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FIG. 2.

Voorkomen van mycelium in planten zonder symptomen,
gegroeid uit aangetaste zaden. Stengels in stukjes van ± 4
mmuitgelegd op agar; de nummering der stukjes begmt bij
decotylen.
Occurrence of mycelium in plants without symptoms,developedfrom infected seeds. Thestems arecutin sectionsof ±
4mm and plated out on agar; numbering is started atthe
cotyledons.
mastukje met mycelium / sectionwith mycelium
• stukje zonder mycelium /sectionwithout mycelium
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korte tot zeer lange bruine strepen, soms mm of * ^ ™ ^ ^ t o t a a n
(fig. 18).In verscheidene gevallen liepen dezef^oZoZnSsLpcn
kon
de bladeren. Uit deze bruine> o v e r . ^ J ^ J j S ^ S afrtLd aansteeds Ascochytapisi geisoleerd ^ ^ Z ^ t c t ^ l n moeilijk anders
wezigzijn van myceliumineenvaakcontinu onlineM P
topmerisverklaardworden,dan door eenmeegroerenvande: chimmdmetnet p
teem.Zoalsin hoofdstuk I, 4D aangetoond ^ ^ ° ^ v l u deschimzichin de epidermis enhet buitenste ' ^ ^ P ? K ° ^ ^ ^ ^ t deplaats,
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en
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n e m e n is<
buitenste schorslagen moeten verplaatsen. * * g m ° e h e J e l g a v e plantenover
Ookvoordezegeetioleerdeplanten f ^ t ^ r W &
8 F .g d e z e
degehelelengtevan de Stengelmyceliumkunnerbatten.^ JQ ^ h e t b i o t e
gezond uitziende planten te weimg mrceln1Uhm.fe!.Z schorslagenuitteoefenen.
oogwaarneembareinvloedopepidfinmsenbmteMtew^g ^ w o r t d t j e
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leerdworden uithetdirecttegendecotylengelegenhypocotyi.
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D. Anatomisch onderzoek
Dewaarneming,datAscochytapisiaanwezigkanzijn opplaatsen,waargeen
symptomen optreden, was aanleiding tot een anatomisch onderzoek. Betreffende delocalisatie van de schimmel in ziekeplanten, welkeuit aangetaste zadengegroeidzijn,warenindeliteratuur geengegevenstevinden.
Hiertoe werden een groot aantal dwars enlengtecoupes gemaakt door Stengelsvanplantenmetenzonder symptomen. Dezewerdenmetkatoenblauwgekleurd. Opdezewijzewerdeenblauwkleuringvan hetmyceliumverkregen die
duidelijk afstak ten opzichte vanhet erwteweefsel.
Bij dit onderzoek bleek,dat het mycelium in stengelvlekken zich steedsbevond in de epidermis en de vlak daaronder liggende lagen van het schorsparenchym,meestalnietmeerdan 4cellagendiep.Nooitwerdwaargenomen, dat
mycelium tot aan deendodermisreikte.In coupes door eenvlekis het aangetasteweefsel ter diktevan 1 tot 3a4cellageninelkaar gezakt,hetgeenmicroscopischalseenindeukingvandestengelomtrek tezienis(fig. 3,4, 5en6).
Myceliumdraden zijn het mooist waar te nemen, wanneer de vlek nog zeer
jongis(fig.8).Opplaatsenwaarveelmyceliumaanwezigis,begintdirectonderde
epidermisdeaanlegvanpycniden. Rijpe pycnidenzijn waartenemeninfig.7.
In hetalgemeenwashetmoeilijk myceliumtevindenincoupesvan het stengeldeel, gelegen tussen decotylen endevlek. Slechtszeven maal ishet gelukt
indwarscoupesmyceliumtevinden,endannogzeerweinig(fig.9).letsgemakkelijker was het mycelium op te sporen in tangentiale coupes. Ook boven de
vlek kon myceliumanatomisch aangetoond worden. Verder werden een aantal
coupes uit Stengelsvan symptoomloze planten bekeken. Hierinwerd geen mycelium aangetroffen. Dit is niet verwonderlijk wanneer we bedenken dat van
128 plantenzonder symptomen slechts5 planten myceliumindegeheleStengel
bevatten (hoofdstuk I, 4C). Klaarblijkelijk isde hoeveelheid mycelium op die
plaatsen in deplant, waar geen symptomen ontstaan, in het algemeen zeergering.

5. VERSPREIDING VAN ASCOCHYTA PISI IN HET VELD

Wanneer rijpe pycniden van Ascochytapisi met water in aanraking komen,
beginnenzelangesliertenconidienuittestoten,diegehuldzijn ineen shjmachtige massa. Door JONES(1927) wordt aangenomen, dat de verspreiding voornamelijk plaats heeft met spattende regendruppels over betrekkelijk korte afstand, doch onderzoek hieromtrentwasnog niet verricht.
Omdezeverspreidingtebestuderenwerdin 1955 eenveldproefje opgezet.Op
eenvierkant veldje van 15bij 15meter werd zogezond mogelijk zaad van het
ras Eminent uitgezaaid, met uitzondering van 1m2, waarop zwaar aangetast
zaadvan hetzelfde ras uitgezaaidwerd.Dit rasiszeer geschiktom deverspreidingvanplanttotplantnategaanvanwegezijngrotevatbaarheidvoorAscochytapisi.Het gezonde zaad werd verkregen uit een partij, die voor 40% aangetast was, door verwijdering van de in ultraviolet licht geel oplichtende zaden
enbehandelmgvanderestvanhetzaadmetrimocidine(wekenineenoplossing
van 100p.p.m.inwatergedurende24uur).Debesmettingsbronwerd eenweinigtenzuid-westenvanhetcentrumgeplaatst.
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FIG. 3 T/M 6. Vlekken op Stengels van zieke planten, opgegroeid uit aangetaste zaden
Lesionsonstemsofdiseasedplants,developedfrom infectedseeds.
FIG. 3. Nog nauwelijks zichtbare vlek; dwarsdoorsnede, 90 x .
Hardly visible lesion;crosssection,90 x .
FIG. 4. Reeds duidelijk ingevallen vlek; dwarsdoorsnede, 60 x .
Collapsedtissueofstem lesion;crosssection,60 x .
FIG. 5. Destructie van epidermis en buitenste schorslagen; dwarsdoorsnede, 90 x .
Destruction ofepidermis andoutercortex layers;crosssection, 90 x!
FIG. 6. Vergroting vangedeelte van fig. 5, 120 x .
Enlargement ofpart offig. 5, 120 x .

FIG.7

FIG.8

FIG. 7. Rijps pycniden in stengelvlek; dwarsdoorsnede, 120 x .
Maturepycnidia instemlesion; cross section, 120 x .
FIG. 8. Myceliumdraden in schorsparenchym; tangentiale doorsnede, 240 X.
Hyphaeincortexparenchyma; tangentialsection, 240 X.

FIG. 9. Symptoomloos stengeldeel van zieke plant, gelegen tussen cotylen en vlek op de
Stengel; mycelium onder de intacte epidermis; dwarsdoorsnede, 600 X.
Symptomless part of the stem of a diseased plant, situated between cotyledons and
lesion onthestem; myceliumunder theintactepidermis; cross section,600 X.

FIG. 10.
Verspreiding vanAscochyta pisi vanuit
een haard (1ma met zieke planten,gegroeiduitaangetast zaad)overeenveld
met gezonde planten, 15bij 15m. Ras
Eminent, gezaaid 7april. Beoordeling
28 mei-3juni (••), en 24-27juni(oo).
X = ziekeplantuiteenaangetasteerwt.
DistributionofAscochytapisifrom afocus(1 rrP, containing diseased plants
developedfrom infected seeds) overa
plot with healthy plants, 15by15 m.
Variety Eminent, sown 7thApril. Assessment28thMay-3rd June (••), and
24th-27th June Coo;.
X = diseasedplant developedfrom an
infectedseed.
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In de 6eweekna uitzaaien, omstreekshalf mei,werden inhet haardje reeds
vele zieke planten waargenomen. Indeze periode was hetregenachtig weer,
met wind uitwestelijke richtingen. Bijdeeerste beoordeling van hetgehele
veldje, welkevan 28mei-3juni plaats had, Weekde schimmelzich voornamelijk vanuit de bron in oostelijke richting verspreid tehebben totover eenafstand van maximaal 3,50 m (fig. 10).
Stengelvlekken werden, behalve in debesmettingsbron, ook aangetroffen op
een aantal andere plaatsen. Aangenomen magworden, dat in dit stadium alle
of nagenoeg alleplanten met stengelvlekken gegroeid zijn uit ziek zaad. Sommigehadden reedseenkleinhaardje gevormd door debladenvan buurplanten
teinfecteren. Deze spontanehaardjes werdenzogoedmogelijk uitgeroeid.
Het verschijnen van planten, die vanuit het zaad ziek zijn, buiten de haard
kanverklaardwordenuithetfeit,datuitzoekenvangezondzaadmetbehulpvan
ultraviolet lichteenzeeronvoldoende maatregelis.Uit eencontroleproef bleek
dat nog6%vandenietoplichtendezadenziekeplanten gaf. Daar 8500zaden
werden uitgezaaid, zoudenzonder antibioticum behandeling ± 500ziekeplanten verwacht kunnen worden. Door behandeling metrimocidine wordtdit
aantal met een factor 20 verminderd, zoalsinhoofdstuk IIIaangetoond zal
worden, zodat in de bovengenoemde proef ± 25zieke planten verwacht konden worden. Inderdaad werd ditaantal ongeveer gevonden. Daar men deze
nooit met absolute zekerheid kan uitroeien, moetendeconclusies, diewekunnen trekken uitde tweede beoordeling, die van 24-27juni - 4weken na de
eerste- plaats vond, minder positief zijn betreffende deafstand waaroverde
schimmel zich indie tussentijd verspreid heeft (fig. 10).
Demeestenieuweinfecties blijken zichom,envoornamelijkaandeoostzijde
vandebesmettingsbrontebevinden.Daarhetgewasenkelewekenhiernabegon
af te sterven, wat dewaarnemingenbemoeilijkte, isgeenbeoordeling meeruitgevoerd.Deoogsthadplaatseindjuli.Hetveldwerdverdeeldin 112vakjes, en
depeulen van elkvakje werden apart geoogst.Per vakje werd metbehulp van
ultraviolet licht aan 100zaden het percentage aantasting bepaald (fig. 11).
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FIG. 11.

Percentages doorAscochyta pisiaangetaste zaden in de oogst van het infig.
10beschreven proefveldje.
Percentagesof seedsattacked by Ascochyta pisi in the yield of the plot describedinfig.10.

ra96ASCOCHYTA>10ra96ASCOCHYTA 5-10

O%ASC0CHYTA<5

Duidelijk is te zien dat het hoogste percentage zieke zaden aan de lijzijde
van de aangebrachte besmettingsbron voorkomt. Deze grote haard heeft zich
voornamelijk in noord-oostelijke richtinguitgebreid en niet geleid tot eenuniforme besmetting van het gehele veld. Ook uit de spontane haardjes blijkt dat
desporen slechtsoverkleineafstand verplaatst werden.
Begin 1956werd de beschikkingverkregen over een partij nagenoeg gezond
zaad van het ras Eminent. Hiermeewerden op 12april eenaantal veldjes uitgezaaidvan 1 mbij 1,20mbestaandeuit6rijenmetelk50zaden.Viervandeze
veldjes werden uitgezaaid op zware kleigrond op het terrein van het laboratoriumen4opzandgrondaandeDiedenweg,aandenoordzijdebeschutdooreen
boomgaard. Op9meiwerdin alleveldjes eenbloempotje ingegraven dat 1tot
4 plantjes bevatte met rijpe pycniden van Ascochyta pisi. De volgende dag
bracht krachtige wind met regenbuien, en hierop volgde een droge periode.
Op22meiwerden nog opgeenderveldjes ziekeplanten aangetroffen, doch op
24mei reeds een groot aantal, dat zich in de daarop volgende dagen nog iets
uitbreidde. Dezeverspreidingisindefiguren12 en 13met stippen aangegeven.
Op25meivielweerzeerveelregen, opnieuwgevolgd door eendrogeperiode.
Op 5juni werd nog geen nieuwe verspreiding gevonden, doch van 7-9 juni
werd in alle veldjes een groot aantal zieke planten waargenomen. Dit is met
kruisjes weergegeven.
Toen develdjes eindjuni beoordeeld werden,bleekdat inbijna allegevallen
deverspreiding over het grootste deelvan het veldje had plaats gehad, hoewel
ook nu nog waswaar te nemen dat deaantasting in de omgeving van de oorspronkelijke haard het grootst was. Alle veldjes werden eind juli geoogst.
Bepalingvan hetpercentageAscochytapisihad plaats na uitleggen op vochtig
filtreerpapiervan 100 zaden per veldje. Het percentage aantasting varieerde
van 25 tot 49%.
Uit de waarnemingen in de bovengenoemde veldjes kunnen de volgende
conclusiesgetrokkenworden.
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FIG. 12. Veldjes met gezonde planten (ras Eminent), ruim 1ma groot, gelegen op een open
terrein opzwarekleigrond. In elkvandezeveldjes isop 9mei 1956eenbloempot geplaatst metrespectievelijk 4(A),3(B),2(C)en 1(D)planten metsporulerende vlekken
vanAscochytapisi.Op 10meiwaserregenmet hardewind,en op 25meiregen met
weinigwind.Symptomen opdeomringendeplantenwerdenwaargenomen op24mei
(stippen) en omstreeks 7juni (kruisjes).
Plots withhealthyplants(varietyEminent), morethan1ms, situatedinanunprotected
field on heavy clay soil. Flowerpots containing 4(A), 3(B), 2(C) and 1(D)plants
respectively,with sporulating lesionsof Ascochytapisi, wereplaced in eachof these
plots on9 May 1956. On 10May therewere highwinds withshowers andon25 May
rain withlittle wind. Symptoms on the surroundingplants wereobservedon 24 May
(dots) andabout7June(crosses).

1. De incubatietijd in deze veldproeven bedroeg na de infectie van 10mei
minimaal 13, en na de infectie van 25mei minimaal 12dagen. In kasproeven,
bij 100% luchtvochtigheid gedurende deeerste 24uur en eentemperatuur van
20°C,bedroegdezenietmeerdan 6dagen.Tervergelijking worden hierenkele
gegevens vermeld betreffende de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid
in het gewas, die met behulp van thermografen en hygrografen opgenomen
werden op een hoogte van 10cm boven de grond. De temperatuurkrommen
van develdjes op dekleiverschildenweinigmetdievandeveldjes ophetzand.
De maximumtemperaturen schommelden tijdens deeersteincubatieperiodeom
de20°C,deminimumtemperaturen van-2tot7°C.Opdekleikwamen6dagen
voor met een minimum relatieve luchtvochtigheid beneden 50%, tegen 10 op
de zandgrond. Tijdens de tweede incubatieperiode lagen de maximumtemperaturen doorgaans boven 20°C, doch alleen op de 3e en 4e dag boven 25°C,
21
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FIG. 13

Uitvoeringvan dezeproef alsbeschreven onderfig.12.Hier waren develdjes echter
beschut achtereenboomgaard, engelegenop zandgrond.
Laying out of this trialasdescribedunderfig.12.However,inthistrialtheplotswere
protectedbyanorchardandsituatedonsandysoil.

en schommeldendeminimumtemperaturen op dekleitussen 1 en 14°C,en op
het zand tussen 4en 15°C.Op dekleikwamengeen dagen meervoor meteen
relatieve luchtvochtigheid beneden 50%, op het zand een.
2. De verspreiding heeft plaats tijdens regenachtig weer en wordt in sterke
mate beinvloed door de richting en de kracht van de wind. Dit laatste blijkt
uit deverschillen tussen debeschutte en niet beschutte veldjes, en uit de mate
van verspreidingna de regen met felle wind op 10mei in vergelijking metde
verspreiding naregenmetweinigwindop25mei(fig. 12enfig.13).
3. Deafstand, waaroververspreidingplaatsheeft gehad,wasindebeschutte
veldjes germddeld 7enmaximaal 12cm, en die in de in hetvrije veld gelegen
proevengemiddeld20enmaximaal65 cm.
4. Dekleinste bron geeft ook dekleinste haard. In beide serieszijn de haarden van de veldjes waarin slechts een ziek plantje uitgezet werd (veldjes A)
kleiner dan diewaarin meerzieke plantjes uitgezet werden. Verder is,zoals te
verwachten was,deverspreiding geringer dan bij deinfig.10weergegeven grotereverspreidingsproef,waareenbronvan 1 m2aanwezigwas
Evenals in 1955 werd ook in 1956 een grotere verspreidingsproef ingezet
van2/4aremeteenAscochyta-bronvan 1 m2. Ditjaar stondnagenoeggezond
zaad ter beschikking; in verband met de op dat moment geringe voorraad
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antibioticum werdhet zaad nietbehandeld. Uitzaaien hadplaats op23maart;
op 8meiwarenin debron 54van de 102planten ziek. Op 15 meiwerd aan de
oostzijde van dehaard het eersteziekeplantje gevonden; 14dagen later bleek
verspreiding tot over een afstand van 4 meter in zuid-oostelijke richting te
hebben plaats gevonden. Deze verspreiding heeft waarschijnlijk voornamelijk
plaats gehad tijdens de regenbuien gepaard gaande met felle wind op 10mei.
Op 13 juni was de uitbreiding voortgeschreden tot plm. 6meter. Ook in deze
proefwerdenbuitendebesmettingsbron nogenkeleziekeplantenuitaangetaste
zaden aangetroffen. Sommige van deze hadden op 13juni reeds een klein
haardje gevormd. Door de zware regenval injuli kwam het proefveld in het
water te liggen; beoordeling van het geoogste zaad heeft niet meer plaats gehad.
6. AANTASTING DER PEULEN EN ZADEN

Door NOLL(1940)wordentweetypenvanpeulaantastingdoorAscochytapisi
beschreven. Het eerste bestaat uit min of meer ronde vlekken, met een dikke,
opgeheven, donkere rand en een lichter ingezonken centrum met pycniden;
degrootte dervlekken varieert van 3tot 9mm. Het tweede type onderscheidt
zichvanhet eerstehierdoor, dat derand niet dik,zwart ofopgeheven is. NOLL
veronderstelt dat de twee typen door verschillende fysio's veroorzaakt zoudeu
worden. Hij beschrijft niet ofhij zijn waarnemingen deed aan nog groene, dan
welaan afgestorven peulen.
Op de nog levende groene peulen werden in onze proeven uitsluitend ingezonken, lichtbruine vlekken aangetroffen, die met een donkere rand aan de
groenepeuldelengrensden,dochwaarvanderandnietopgewelfdwas.Paswanneer de peul ging afsterven, begon bij het indrogen deze rand er bovenuit te
steken.Indevlekkenwerdentalrijkepycnidengevonden,vooralinhetcentrum:
dediameter dervlekkenwasmeestalnietmeer dan 5mm,hoeweldoor samenvloeiing van vlekken veel grotere peulgedeelten aangetast kunnen zijn. In op
dezewijzeaangetastepeulenwerdenmeestaleenofmeeraangetastezadenaangetroffen.
Dezewerden echter ookvaak gevondeninpeulen,dienietdebovenbeschrevensymptomenbezaten.Dezepeulenwarenmeestalgeheelofgedeeltelijk overdekt met zwarte stippen, die pycniden bleken te zijn van Ascochytapisi.Deze
pycnidenwarendusnietgelocaliseerdinhetcentrumvaneenduidelijk begrensde Ascochyta-vlsk, doch ze waren, vaak geheel onregelmatig, verspreid over
depeul. Vaak was niet eens eenverkleuring van depeul waar te nemen op de
plaatsen waardepycnidenzichbevonden.Tussenhetvlek-typeenhettypevan
peulaantasting zonder vlekken kwamen verder alle overgangen voor, zoals
bruine vlekken zonder opgewelfde donkere rand en weinig of niet verkleurde
plekken, doch met depycnidenin groepsverband alsin eenvlek.Infig.14,15
en 16worden de beide uitersten getoond.
Het type van peulaantasting zonder vlekken werd uitsluitend aangetroffen
wanneer depeulen al afgestorven waren. In dat gevalheeft dus geenvlek-vormingplaats,zoalsdatopgroenepeulenhetgevalis.Deovergangentussenbeide
typen treden op als een peul geiinfecteerd wordt wanneer de afsterving reeds
zovergevorderd is,dat dereactievan deplant, dienormaalleidttot eenscherp
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begrensdevlek,nietmeeroptreedt.Hetismogelijk dat dit deverklaringvormt
voor het door NOLL beschreven type van aantasting, waarbij de dikke, opgewelfde donkere rand ontbreekt.
Uit het bovenstaande blijkt dat de levende plant zich ten opzichte van Ascochyta pisianders gedraagt dan dood peulweefsel. In het eerste gevalwordt
eenscherpbegrensdevlekgevormd,dochin het tweede gevalkan de schimmel
zichongelimiteerduitbreiden.Hiermedein overeenstemming isdewaarneming
datdeschimmel,naafsterven vandepeul,ookbuiten devlekkanuitgroeienen
pycniden vormen.Dit isgeconstateerd oppeulen in hetveld, alsook op afster-vendepeulenmetvlekken,dieinvochtigmilieuwerdenweggelegd.
Niet alleen in peulen met typische ^scoc/zyta-vlekken of met verspreide
pycniden zonder vlekken werden aangetaste zaden aangetroffen, maar ook in
sommigepeulen, waarop inhet geheelgeen symptomen waarneembaar waren.
Enkeleafgestorven peulenzonder enigsymptoom, afkomstig uit een veldproef
waarin veelAscochytapisivoorkwam, werden uitgelegd in een vochtige petrischaal. Optweehiervan verschenen na enkele dagen reeds pycniden vanAscochytapisi. Indezepeulenwasdusmyceliumaanwezigzonderdatzesymptomen
vertoonden.
Teneinde enigequantitatieve gegevensteverkrijgen over de bovengenoemde
verschijnselen, werdenuit eenveldproef, uitgezaaid in 1955uit voor omstreeks
60% aangetast Eminent zaad, ruim 500rijpe peulen beoordeeld op het al dan
nietvoorkomen van symptomenvanAscochytapisien op het typevan aantasting.Tevenswerdendezadenuitdezepeulenbeoordeeld ophetvoorkomenvan
dezeschimmel dooruitleggen opvochtigfiltreerpapier.De uitkomsten worden
vermeld in tabel 10.
TABEL 10. Beoordeling van 528peulen uit eenveldproef in 1955 op type van Ascochyta aantasting, en op aantasting der zaden. Ras Eminent.
Table10. Assessmentof528pods,derivedfrom thefieldexperimentsin1955,ontypeofattack by
Ascochytapisi,andoninfectionof theseeds. VarietyEminent.
type aantasting
typeofattack

pycnidiainspots
pycniden nietinvlekken . . . .
pycnidianotinspots
nosymptoms

peulen
pods

zaden
seeds

zadenmet mycelium
seedswithmycelium

aantal
number

%

aantal
number

aantal
number

%

138

26,1

585

156

21,5

367

69,5

1655

554

76,5

23

4,4

90

14

2,0

528

100

2330

724

100

, V}\^ze t a b e l k o m t d e betekenisvanhettypepeulaantasting zonder vlekken
duidehjk naar voren. In deze peulen werden ongeveer evenveel aangetaste
zadenaangetroffen alsindepeulenmetvlekken. Dit type aantasting kwam op
bynadne-kwartderpeulenvoorenruim75%deraangetastezadenwashieruit
Aangezien dit type aantasting alleen op afstervende en afgestorven peulen
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FIG.14

FIG.15

FIG. 14. In het veld door Ascochyta pisi aangetaste peulen. Links: pycniden gelocaliseerd in
scherp begrensde vlekken; gedeelte hiervan vergroot in fig. 15. Rechts: pycniden
vrij over de peul verspreid; gedeelte hiervan vergroot in fig. 16.
Podsattacked byAscochytapisiinthefield.Left: pycnidialocalizedinclearlymarked
spots;enlargedinfig.15.Right:pycnidiadistributedoverthepods;enlargedinfig.16.
FIG. 15. Vergrotinglinkerdeelvanfig.14.
Enlargement leftpart offig.14.
FIG. 16. Vergroting reenter deel vanfig.14.
Enlargementrightpart offig.14.

FIG.18

FIG. 17. Ziekeplantenuitaangetastzaad,rasEminent, met stengelvlek (links)enmet vlekken
op Stengelenblad (midden); rechtsgezonde plant.
Diseasedplantsfrom infectedseed,varietyEminent, showing symptoms on the stem
(left) andonthestemandtheleaves(centre);right ahealthyplant.
FIG. 18. In het donker opgegroeide erwteplanten uit aangetast zaad, ras Eminent. In plaats
van vlekken zijn bruine strepen te zien, eveneensveroorzaakt door Ascochyta pisi.
Peaplantsfrom attackedseeds, grownindarkness,varietyEminent. Insteadof spots,
brown stripesoccur, also causedbyAscochytapisi.

FIG. 19. Worteltje,cotylenstengelschijfjes vanaangetasteplantenuitgelegdopagar.Mycelium
st
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aangetroffen wordt,enzichophet geoogste nog teveldeaanwezigeproduct in
belangrijke mate kan uitbreiden,volgt hieruit dat in de onderhavigjproef het
merendeel der zaden pas aangetast werd kort voor en na het maaien van het
gewas. Nat weer tijdens deze periode zal dus zaadaantasting zeer in de hand
werken. Deze redenering is in overeenstemming met de waarnemingen van
TONES(1927),dat regenvlakvoor de oogstvan grote invloed isopde zaadaantasting, speciaalwanneerdeoogstvan hetreedsrijpe gewashierdoor vertraagd
wordt en van RIEPMA (1955), die verschillende percentagesAscochytapisiverkreeg in een op verschillende wijze geruiterd gewas.
Bij Mycosphaerella pinodesen Ascochytapinodella werd een type van aantasting zonder vlekken geconstateerd, dat met de loupe moeilijk van dat van
Ascochytapisi te onderscheiden is. De aantasting door laatstgenoemde schimmel bleek echter bij microscopisch onderzoek verreweg te overwegen, zodat
correctiehetalgemenebeeldnietsterkzouwijzigen.
7. AANTASTING DER ZADEN DOOR MYCELIUM UIT PLANTEN
ZONDER SYMPTOMEN

Hierboven is beschreven hoe zieke zaden aanwezig kunnen zijn in peulen
zonder symptomen, waarbij gedacht is aan een late infectie van de peul, die
niet meer leidt tot vlekvorming of fructificatie. Daarnaast waren er ook waarnemingen, die er op wezen, dat zaadaantasting plaats kan hebben door mycelium, dat reedsvanaf hetjeugdstadium indeplant aanwezigisenlangsinterne
weg de zaden bereikt. Een eerste aanwijzing hiervoor werd gevonden in een
kasproef, waaruit eenaantal bijna rijpe, dochnoggroenepeulen geplukt werd,
die geen symptomen vertoonden. Uit enkele zaden hiervan kon desniettemin
Ascochyta pisi geisoleerd worden. Bovendien isinhoofdstuk I, 4Caangetoond
dat myceliumtotindetopvandeplantaanwezigkanzijnzonderdatdezesymptomenvertoont.Omnategaanofaantastingopbovengenoemdewijzekanplaats
vinden, zijn een aantal proeven genomen, waarbij planten uitziekzaadwerden
opgekweektinMitscberlichpotten;toedieningvanwatergeschieddeviaeeninhet
middenvandepotstaandetrechter,zodatgeenverspreidingderziektedoorspattende druppels konplaatsvinden. Uiteenproefbestaandeuit10pottenmetelk
20aangetaste Eminent zadenwerden 521zadengeoogstuitbijnarijpedochnog
groene peulen. Opgeenvandezepeulenwarensymptomenwaartenemen.Nietteminkon, na uitwendig ontsmetten der zaden en uitleggen op vochtig filtreerpapier, uit eenvan dezezaden Ascochytapisigeisoleerd worden.
Om elke mogelijkheid tot aantasting der peulen van buitenaf geheel uit te
sluiten, werd een proef uitgevoerd met 18potten, elk 28 aangetaste zadenbevattende, waaruit alleziekeplanten onmiddellijk na het zichtbaar worden der
symptomen verwijderd werden. Het gieten geschiedde ook hier in een trechter.
Gedurendehetverderegroeiseizoentotaandeoogst,werdennochopdeplanten,
noch op de peulen symptomen van Ascochytapisi aangetroffen. Het aantal
geoogste zaden bedroeg 418.Deze werden alle uitgelegd op vochtig filtreerpapier. Na 10dagen, de normale beoordelingstijd, bleek echter op nog geen der
zaden schimmelmycelium tegroeien.Bijeentweedebeoordeling 10dagen later
werden echter enkele erwten aangetroffen met enig schimmelmycelium. Uit 2
hiervan kon Ascochytapisi geisoleerd worden. Hiermee is aangetoond dat in
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een uiterlijk gezonde peul van een plant zonder Ascochyta-symptomen,zaad
aangetroffen kon worden, dat gei'nfecteerd is door mycelium, dat uit deze
plant afkomstig is. Uit dezeendereedseerdervermeldewaarnemingen betreffende symptoomloze planten moet de uitermate interessante conclusie getrokkenworden, datde erwteplant in sommigegevallendrager kanzijn vanAscochytazonderdatdit openigerleiwijzeaandeplant enzijn delenistezien.
8. BESPREKING

Met behulpvandegegevensuitdeveldproevenishetmogelijk eenglobaleberekeninguittevoerenbetreffende het effect vanzaaizaadaantasting op het percentage aantasting in het geoogste product.
In develdproeven, uitgevoerd in 1955en 1956,groeiden uit gemiddeld23%
der aangetaste zaden ziekeplanten. Vanuit dezeplanten verspreidde deschimmel zich voornamelijk door spattende regendruppels over de omringende
planten.Deverspreidinghadnietovergroteafstandplaats;zelfsbijhardewind
metregenverplaatsten desporenzichvanuit eenbron, bestaande uit 1-4 zieke
planten, in eenvlucht doorgaans overnietmeerdan enkele tientallen centimeters.Dooreendergelijke broninveldjesvan 1 m2metgezondeplanten teplaatsen, werden percentages aangetast zaad verkregen van 25-50%. Een zieke
plant met goed sporulerende vlekken kan dusin eenvoor de schimmelgunstig
seizoen minstens 1ma zwaar besmetten. Vermoedelijk is dit ook niet zo heel
veelmeer,daar ookaanhet eindevan hetgroeiseizoen deschimmelzich doorgaans nogniet uniform overhetveldje verspreid had, eneenhaard nogduidelijk waarneembaar was. Stellen wederhalve het door een zieke plant besmette
oppervlak op 1 a 2m2, en nemenweaan dat devanuit-het-zaad ziekeplanten
regelmatig overhet veldverspreid zijn, dan zouden er per ha 5a 10.000zieke
planten nodig zijn om een zware aantasting te veroorzaken. Aannemende dat
± 25% der zieke zaden een ziekplantje geeft, dan komt dit dus neer op 20a
40.000 aangetaste zaden in het zaaizaad voor een ha. Bij gebruik van 200 kg
zaaizaad met 4.000 zaden perkg,betekent diteenpercentage van2J-5%. Dit
wilduszeggen,datbijhetrasEminentineenvoordeschimmelgunstigseizoen,
een percentage van 2^-5% Ascochytapisiin het zaaizaad, reeds voldoende is
om over het gehele veld een zware aantasting teweeg te brengen, welke resulteert in een zaadaantasting van 20-50%. Wanneer het gewas na de oogst ten
gevolgevanregenachtigweernoglangteveldemoetvertoeven,zaleenzohoge
aantastingmogelijkalbereiktkunnenwordenmeteenpercentageziekzaaizaad,
dat nogkleinerisdan2J%. Daartegenover staat,datineendroog seizoen ook
een betrekkelijk hoogpercentage Ascochyta in het zaaizaad weinig schade zal
veroorzaken.
Wanneerinkasproeven zaad uitgezaaid werddat voor 100% aangetastwas,
kwamongeveereenderdedeelderzadenniet op,gafeenderdedeelziekeplanten eneenderdedeelgezondeplanten.Wanneer evenweldezaadhuidvoor het
uitzaaien werd verwijderd, was hetaantal zieke planten drie- tot viermaal zo
klein. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de meestezieke planten
uitkiempjes groeien, diepas na het zaaien door mycelium vanuit de zaadhuid
geinfecteerdzijn.Hoeweldeschimmelbij80%deraangetastezadenindecoty26

len, en bij ruim 40% in het kiempje aangetroffen werd, is dit dieper gelegen
mycelium dus van minder betekenis voor het ontstaan van zieke planten dan
het mycelium dat in de zaadhuid gelocaliseerd is. Vele van de zwaar aangetastezadenkomennamelijk nietop.
Uit het onderzoek is verder gebleken, dat Ascochyta pisi, een veroorzaker
vanvlekkenziekteoperwten,inhetgeheelniettot dezevlekkenbeperkt is. Dit
geldt in de eerste plaats voor planten, die uit zieke zaden gegroeid zijn. Veelvuldig kon de schimmel bij deze planten geisoleerd worden uit stengeldelen,
waarop geen symptomen waar te nemenwaren, enzelfsuit geheel symptoomlozeplanten. Sommigevandezelaatstewarenzelfsin staat aangetaste zadente
leveren,waarbij wemoetenaannemen, dat deaantasting van dezezaden plaats
gehad heeft door mycelium, dat gedurende de gehelegroeiperiode inwendigin
de plant aanwezig is gebleven, en tenslotte via de zaadstreng het zaad bereikt
heeft.
Hetnietgebondenzijnvandeschimmelaandekarakteristiekevlekkenkwam
verdertot uiting opdepeulen tijdens deafrijping. Ascochytapisikon danalgemeen uit weefsel buiten devlekken geisoleerd worden. Ook met het blote oog
wasdeschimmelopdezeplaatsen doorgaanswaartenemen,enwelindevorm
vanpycniden,dieverspreidoverdegehelepeulvoorkwamen.Indeveldproeven
bleek dit type aantasting zonder vlekken te domineren over het bekende vlektype.Hetverschijnenvanhettypezondervlekkenvoornamelijktijdensennahet
afsterven van het gewas,houdt in, datin dieperiode demeeste zaadaantasting
plaats had. De weersomstandigheden kort voor, tijdens en na de oogst en de
behandelingvanhetgeoogste,nogteveldeaanwezigegewas,kunneninverband
hiermeevandoorslaggevend belanggeachtwordenvoor dematevanzaadaantasting.Ookinpeulenzondersymptomenwerdenaangetastezaden aangetroffen.
In verband hiermee moet het onmogelijk geacht worden gezond zaad te verkrijgen alleen door uitzoeken van peulen zonder symptomen. Dit geldt ook
voorMycosphaerellapinodesenAscochytapinodella.
Het percentageziekeplantenuitaangetaste zadenvaneenpartijzaaizaadkan
sterkschommelen(1,4).Vooralin dewinterlaghetaandelagekant, doch soms
ookindezomer.Hetlijktaannemelijk,datindewintero.a.degeringehoeveelheid
lichteenrolspeelt,enindezomerdesomstijdsvoorkomendehogegrondtemperaturen.Inhetlaatstegevalhebben denogniet aangetaste kiempjes vermoedelijk
eengroterekansaaneeninfectiedoor mycelium vanuit deandere delenvan het
zaadteontsnappendanbijtemperaturen,waarbijhetkiempjemindersnelgroeit.
Minderduidelijkisechterdeinvloedvandebelichtingophetaantalziekeplanten.
Hetisnietdenkbaar, dat dekiemaantasting voor deopkomst erdoor beinvloed
wordt. Derhalve moeten weaannemen, dat onvoldoende licht een ongunstige
invloeduitoefent ophetmeenaarbovengroeienvanhetmycelium in deStengel,
mogelijk tengevolgevaneensnellerelengtegroei van deStengel,of het ontstaan
vansymptomenbelemmert.Verderrijstdevraagwaarom,bij aanwezigheid van
de schimmelin grotedelenvandeStengel,desymptomenalleenopeenbepaalde
plaats,ofsomsinhetgeheelnietverschijnen.Inhetlaatstegevalkangedachtwordenaansterk verzwaktestammen.Docheenuiteen symptoomloze plant geisoleerdestamvanAscochytapisibleek na inoculatie gezondeplanten evengoed te
kunnen aantasten alseen stam, geisoleerd uit een plant met symptomen. Wel
werd geconstateerd, dat bijuitleggen opkersagar de schimmel minder snel uit
symptoomloze plantendelen ofzaden groeidedan uit planten met symptomen.
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Bijanatomischonderzoekbleek,datindezegevallenslechtszeerweinigmycelium
aanwezig was, hetgeen de vraag oproept, waarom op bepaalde plaatsen of bij
bepaalde planten dan zoweinigmyceliumaanwezigis. Mogelijk wordt dit bepaald door dephysiologischegesteldheid van deplant, of van onderdelen van
deplant,endoornetlichtdathieropviadestofwisseling invloeduitoefent. Hiervoor pleit de omstandigheid, dat minder ziekeplanten verschijnen bij gedempt
licht,endatopstengeldelen,diezichonderdegrondbevinden nooit symptomen
verschijnen. Ditkomtookduidelijk totuiting,wanneerwijziekeplantenuitdiep
enondiep gezaaid zaad met elkaar vergelijken: inhet eerstegevalblijft het ondergrondse stengeldeel,hoelangdit ookis,steedsvrijvan vlekken,dochin het
tweedegevalkunnen devlekken zelfstot bijdecotylen voorkomen.
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HOOFDSTUK II

ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN
RIMOCIDINE EN PIMARICINE
1. INLEIDING

In 1954 werd een aantal cultures van schimmels en bacterien (waaronder
streptomyceten) onderzocht op antibioticumproductie. Een hiervan, Streptomycesrimosus, afkomstig van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures te
Baarn, bleek sterk antagonistisch te werken ten opzichtevan een groot aantal
schimmels, waaronder Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes enAscochyta
pinodella (fig. 22). Wanneer men deze streptomyceet op een petrischaal ent,
wordt een antibioticum met fungicide eigenschappengeproduceerd,datinde
agar diffundeert. Omtrent de snelheid,waarmeedit plaats heeft, geeft de volgendeproef eenindruk.In hetcentrumvaneenpetrischaal methavermoutagar
werd Streptomycesrimosusgeent; op verschillende tijdstippen na het enten
werden op 1,2, 3en 4cm afstand van het centrum stukjes uitgeponst, engebracht op eenpetrischaalmet sporenvanAspergillus nigerVAN TIEGH. Ook op
heteindvandeproefvielenalleponsstukjes nogbuitendekolonievandestreptomyceet. De door deze ponsstukjes veroorzaakte remmingszones werden gemeten (tab. 11).Genoteerdishetverschilindiameter tussenderemmingszone
en het ponsstukje.
TABEL 11. Diffusie van antibioticum vanuit een culture van Streptomyces rimosus in de omringende agar; op verschillende tijdstippen na enting zijn op 1, 2, 3 en 4 cm afstand van het centrum van de cultuur stukjes agar uitgeponst, en de hierdoor in
Aspergillus niger veroorzaakte remmingszones gemeten.
Table11. Diffusionof rimocidinfrom a cultureof Streptomycesrimosusinto the surrounding
agar;piecesof agarwerepunchedat a distance of 1, 2,3 and4 cmfrom thecentre
of the cultureat different times after inoculation, and their inhibiting effect on
Aspergillusniger was measured.
afstand ponsstukje totStrept.rimosus
distanceofpunchedpiecefrom Strept.rimosus
tijdstipnaenting
daysafterinoculation

2 dagen / days
3
5
,
7
,
9
11
,
14
16
f"
19
,
26
>

1 cm
2cm
remmingszone remmingszone
(mm)
(mm)
inhibitionzone inhibitionzone
(mm)
(mm)
0
6
16
15
14
17
19
20
18
20

0
0
0
1
9
9
12
13
12
13

3cm
remmingszone
(mm)
inhibitionzone
(mm)

4cm
remmingszone
(mm)
inhibitionzone
(mm)

0
0
0
0
0
2
8
8
8
10

0
0
0
0
0
0
3
2
6
8
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Na 3dagen is het antibioticum dus reeds op 1cm afstand van de streptomyceetaantoonbaar, en na 14dagen op een afstand van 4cm, d.w.z. over de
gehele petrischaal.
Vervolgens is getracht de cultuur van Streptomycesrimosus met het in de
agar gediffundeerde antibioticum dienstbaar temaken aan de ontsmetting van
door Ascochytapisi aangetaste erwtezaden. Hiertoe werd deze streptomyceet
uitgestreken op een petrischaal met havermoutagar en gedurende ruim een
weekgeweektbij 23°C.Daarna werd degehelecultuur metvoedingsbodem en
al, onder toevoegingvan ± 25cm3water, fijngemaakt in een Waringblendor;
in de op deze wijze verkregen breiachtige massa werden door Ascochyta pisi
aangetaste erwtezaden geweekt,ennaafspoelen met wateruitgelegdop vochtig
filtreerpapier.Het percentage zaden, waarop na een week mycelium wasgegroeid,isweergegeven in tabel12.
TABEL 12. Effect van weken der zaden gedurende 18uur in een cultuursuspensievan Streptomycesrimosus.Filtreerpapier-toets.
Table12. Effect of soakingthe seeds in a culturesuspension of Streptomyces rimosusfor 18
hours. Filterpapertest.
ras
variety

geweekt in:
soakedin:
suspense/suspension
water
suspensie/iMMpe/ww/i
water

aantal zaden
numberofseeds

% Ascochyta pisi

120
120
200
200

85
77
6
60

Decultuursuspensie van Streptomycesrimosusblijkt dus een sterke werking
te hebben tegen Ascochyta pisi in het zaad. Bovendien was de genoemde behandelingnietschadelijk voordekiemingderzaden.Derhalveleekhetdemoeitewaard eennaderonderzoekintestellennaar hetantibioticum, dat indecultuursuspensie van deze streptomyceet aanwezig moest zijn.
Uit de literatuur bleek, dat Streptomyces rimosusten minste 2 antibiotica
vormt, nl. oxytetracycline, dat als bactericide bekendheid in de geneeskunde
verworven heeft, enwaarmee ook reedsveleproeven tegen planteziekten genomen zijn, en rimocidine, dat in 1951 ontdekt is op de laboratoria van de
farmaceutische industrie Chas. Pfizer and Co.,Inc. te New York (DAVISSON
c.s. 1951), en waarvan werking tegen enige huidschimmels aangetoond is.
Oxytetracycline bleek in onze proeven noch in vitro noch in vivo enig effect
tegen Ascochytapisitebezitten. Doch rimocidine, dat door defirmaPfizer ter
beschikkinggesteldwerd,bleekzeeractief tegendezeschimmeltezijn,zowelin
vitro alsin het zaad. Daar dewerkingin alleopzichten tevergelijken was met
die van de ruwe cultuursuspensie zijn de proeven dan ook uitsluitend met
rirnocidinepreparaten van Pfizer voortgezet.
Tijdens een verblijf aan de afdeling voor antibioticum onderzoek van het
..Centre National de Recherches Agronomiques"te Versailles,is aangetoond,
dat detegenAscochytapisiwerkzamestof in deruwe cultuursuspensie volgens
papierchromatografische wegnietvan rimocidine waste onderscheiden, en dat
ook het absorptiespectruminhet ultraviolet vanbeidegelijkwas.Ooknapolarografisch en electroforetisch onderzoek traden geen verschillen aan het
hcht.
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Mede op grond hiervan is aangenomen dat het fungicide bestanddeel in de
cultuursuspensie gelijk was aan rimocidine.
Volgens mededeling van de firma Pfizer is rimocidine-sulfaat matig oplosbaar
indelagere alcoholen en weinigin water.In onzeproeven werden in dit opzicht
weinig moeilijkheden ondervonden, wanneer rimocidine-sulfaat in water verwarmd werd tot 80°C en daarna gedurende enige tijd geroerd. Op deze wijze
kon de voor ontsmetting benodigde concentratie van 100 p.p.m. gemakkelijk
bereikt worden. Het werkte niet tegen bacterien, doch wel tegen een groot
aantal schimmels (II, 3). Verder bleek dat de fungicide werking van een oplossing sterk terugliep in daglicht, hetgeen samen bleek te hangen met de stereoisomere configuratie van de tetraeengroep (II, 4).
Omtrent het effect van rimocidine op planten en planteziekten was bij het
begin van het onderzoek nog nagenoeg geen literatuur verschenen. BONDE
(1953) vond, dat Na-rimocidine de conidienvorming bij Phytophthora infestans
(MONT.) DE BARY eerder schijnt te bevorderen dan te verhinderen. Spuiten met
rimocidine tegen fireblight, Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW & al., op
appelbomen had geen effect (HEUBERGER & POULOS, 1953). HILBORN (1953)
diende een groot aantal antibiotica gedurende 10 dagen in waterige oplossing
aan de grond toe. Hij deelt mede dat de meeste hiervan, o.a. rimocidine, wel
enig effect hadden tegen Rhizoctonia bij sla en tomaten, tegen Verticillium bij
tomaten en tegen beide schimmels op aardappelstengels. Tijdens het onderzoek
werd kennis genomen van de volgende literatuur. Bespuiting van tabak met
rimocidine tegen Peronospora tabacina ADAM had weinig resultaat (GROSSO,
1954).Behandelingvan dezaden vanPinus banksiana en Betula verrucosagaven
goede bestrijding van Rhizoctonia solani KUHN en Pythium species (VAARTAJA,
1954, 1956a). WAGGONER (1956) vond, dat streptomycinebehandeling van
schijfjes aardappel tegen bacterieaantasting, de groei van Fusarium bevorderde,
doch dat deze schimmelaantasting met rimocidine onderdrukt kon worden.
Verder had rimocidine effect tegen rot in geoogste perziken, veroorzaakt door
Sclerotinia fructicola (WINT.) REHM en Rhizopus nigricans EHRENB. (SMITH,
M c CLURE & HALLER, 1954.)
BARTON & M c NAB (1954) gingen de invloed na van een aantal antibiotica,
waaronder rimocidine op de wortelgroei van tarwezaailingen en VAARTAJA
(1956b) vond, dat rimocidine de kieming van zaden van Betula verrucosa niet
nadelig bei'nvloedde.
Te Wageningen is het effect van rimocidine op inwendig door schimmels
aangetaste zaden onderzocht; de werking tegen Ascochyta pisi in erwtezaden
zal besproken worden in hoofdstuk III. Verder had dit antibioticum een intern
ontsmettende werking tegen Colletotrichum lindemuthianum (SACC. & MAGN)
BRI. & CAV. in bonezaden, Stemphylium radicinum (MEIER, DRECHSL. & EDDY)
NEERG. in wortelzaad enPhoma betae (OUDEM.) FRANK in bietezaad.

Ongeveer anderhalf jaar nadat de proefnemingen met rimocidine waren begonnen, werd door bemiddeling van Dr. Th. VAN EEK van de Koninklijke
NederlandscheGist-enSpiritusfabriekN.V.een door deze industrie nieuw ontwikkeld antibioticum ontvangen, waaraan de naam pimaricine gegeven is. Dit
antibioticum werd gewonnen uit Streptomyces natalensis1), aangetroffen in een
x

) Ned. Octrooiaanvrage205.345.
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grondmonster uit Pieter Maritzburgin Zuid-Afrika. Het antibioticum had een
sterke fungicide werking, doch had geen effect tegen bacterien. De oplosbaarheid inlagerealcoholen eninwaterisgering;het lost tot 60p.p.m, opin aqua
destillata, maar bij verwarming kan de concentratie opgevoerd worden. Het
natriumzout van pimaricine istot 6% in water oplosbaar, maar slaat na enige
tijd weer neer. Behalve tegen Ascochyta pisi in erwtezaden (hoofdstuk III),
had hetookeengoedeontsmettendewerkingtegenBotrytiscinerea PERS. EX FR.
in vlaszaad(v.D. SPEK,mond.med.)enPhomabetae (OUDEM.) FRANK inbietezaad.
Bijtoedieningvanrimocidineofpimaricineaan deintactewortelsvanstambonen en tuinbonen konden deze antibiotica na een etmaal uit de bladeren
worden geextraheerd. Dit onderzoek zal elders gepubliceerd worden.
2. MATERIAAL EN METHODIEK

In de proeven, beschreven in dit hoofdstuk, is gebruik gemaakt van zuiver
rimocidine-sulfaat, verschaft door Chas. Pfizer &Co., Inc. te New York, en
van zuiverpimaricine van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en SpiritusfabriekN.V.te Delft.
De fungicide activiteit van de antibioticumoplossingen werd getoetst ten
opzichte van een voor het antibioticum gevoelige schimmel. Hiervoor werd
Aspergillus niger gekozen, daar deze schimmel zo snel groeit, dat de resultaten
reeds na een dag afgelezen kunnen worden. In een petrischaal met een vlakke
bodem werd 10cm3van eenvloeistof gegoten, bestaande uit gelijke delenververwarmde aardappelglucose-agar, bereid uit 200 gram aardappelen + 20
gram saccharose + 25 gram agar per liter water, en een waterige sporensuspensie, ± 1 millioen sporen per cm3bevattend. Een bepaalde hoeveelheid van
de te toetsen antibioticumoplossing werdmet behulp van een micropipet op
ronde schijfjes filtreerpapier meteendiametervan 9mm gebracht.Na verdampen van het oplosmiddel, gewoonlijk methanol, werden de schijfjes gelegd op
petrischalen waarop Aspergillus nigerwasgeent. Nadat de schalen een etmaal
in een thermostaat bij 23°C gestaan hadden, werd de door het antibioticum
veroorzaakte remmingszone gemeten. Genoteerd is steeds de diameter van de
remmingscirkel, verminderd met die van het schijfje filtreerpapier. Deze remmingszoneswerdenvergeleken met die,teweeggebracht door bekendehoeveelheden antibioticum.
Op analoge wijze werd het effect van een bekende hoeveelheid antibioticum
ten opzichtevanandere schimmelsnagegaan.Alseennadeelvan dezemethode
geldt, dat de grootte van de remmingszone niet alleen bepaald wordt door de
fungicide werking van het antibioticum, doch ook door de mate, waarin het
antibioticum indeagardiffundeert. Teneinde dit bezwaar te ondervangen, kan
men het antibioticum door deagar mengen,ende sporen op de agar aanbrengen. Hiertoe werd 5 cc van de bovengenoemde aardappelglucose-agar per
reageerbuisgebruikt,waaraan 5 ccwatertoegevoegd werdmethetdubbelevan
de gewenste antibioticumconcentratie. Na menging werd hiervan 5 cc in een
volgendebuismetagar overgebracht zodat opdezewijzeeenverdunningsreeks
van het antibioticum ontstond. Op de gestolde agar werd een druppel sporensuspensiegebracht,waarnadebuizen bij23°Cwerden geplaatst. Opdezewijze
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is nagegaan bijwelke concentratie desporenjuist niet meer wilden kiemen.Op
gelijke wijze is ook bepaald, bij welke concentratie geen myceliumgroei meer
mogelijk is. Bijdeze laatste proef zijn echter petrischalen gebruikt inplaatsvan
reageerbuizen, daar op deze wijze ook de diameter vande schimmelkolonies
gemeten kan worden.

3. FUNGICIDE WERKING

Bij toetsing van rimocidine tegen een groot aantal schimmels en bacterien,
werden alle schimmels engeen derbacterien geremd. Deconidienkiemingvan
alle getoetste, hieronder genoemde schimmels werd verhinderd bijeenrimocidine-concentratie van 6 p.p.m. of lager: Alternaria solani (ELLIS & MARTIN)
SORAUER, Ascochyta pisi LIB., Ascochyta pinodella JONES, Aspergillus niger
VAN TIEGH., Botrytis allii MUNN., Cladosporium cucumerinum ELLIS & ARTH.,

Colletotrichum lagenarium (PASS.) ELLIS & HALST., Colletotrichum lindemuthianum (SACC. &MAGN.) BRI &CAV., Endothia parasitica (MURR.) ANDERSON &
ANDERSON, Glomerellacingulata (STONEM.) SPAULD & SCHRENK, Mycosphaerella
pinodes (BERK. & BLOX) VESTERGR., Moniliafructigena (PERS. EX F R . ) WESTEND.,
Penicilliwn italicum WEHMER, Phoma betae (OUDEM.) FRANK, Phoma lingam
(TODE EX F R . ) DESM., enPythium megalacanthum DE BARY. Ookde spruitconidien van Ustilago nuda (JENS.) ROSTR. en U.zeae (PERS.) ROSTR. werden verhinderd tekiemen bijeenconcentratie van6p.p.m. Bijdevolgende schimmels
werd demyceliumgroei verhinderd bij een concentratie van 50p.p.m. ofminder
in de agar: A scochyta pisi LIB., Ascochyta pinodella JONES, Fusarium
oxysporwnf. pisi (LINF.) SN. &H., F.ox.f. lycopersici (SACC.) SN. &H., F. ox.
f. callistephi (BEACH) SN. &H., F.ox.f. lupini SN. &H., Mycosphaerella pinodes
(BERK. &BLOX) VESTERGR., Sclerotium bataticola TAUB., Sclerotium rolfsii SACC.
Schizophyllum commune F R . en Stereum purpureum (PERS. EX F R . ) F R . Bij
Corticium solani (PRILL. & DELACR.) BOURD. & GALZ. enSclerotium cepivorum
BERK, trad nog wel enige groei opbij 50 p.p.m., maar niet meer bij 100 p.p.m.
De fungicide werking van rimocidine en pimaricine is meer gedetailleerd
onderzocht ten opzichte van Ascochyta pisi, en de nauw daarmee verwante
schimmels Ascochyta pinodella enMycosphaerella pinodes.
Remmming van de conidienkieming van deze drie schimmels werd onderzocht door ronde schijfjes filtreerpapier metantibioticum te brengen op petrischalen met aardappelglucose-agar, waardoorheen sporen van de betreffende
schimmel gemengd werden. Ter vergelijking werd Aspergillus niger gebruikt.
De diameter derremmingszones werd gemeten na 3dagen. De proef is uitgevoerd in duplo; de gemiddelden der duplo's, welke weinig uiteenliepen zijn
vermeld intabel 13.
Bij alle4schimmels geeft pimaricine grotere remmingszones danrimocidine;
Ascochyta pisi blijkt voor beide antibiotica iets gevoeliger tezijn dandeandere
schimmels.
Ook isderemming onderzocht van desporenkieming opagar, waardoorheen
antibioticum vanverschillende concentraties wasgemengd. In deze proef zijn
twee stammen van Ascochyta pisi getoetst, nl. een op havermoutagar sterk
sporulerende en weinig luchtmycelium vormende stam (A), en een weinig
sporulerende, veelluchtmycelium ontwikkelende stam (B) (tab.14).
33

TABEL 13. Remming van de sporenkieming door verschillende hoeveelheden rimocidinesulfaat en pimaricine. Diameter remmingszone verminderd met diameter schijfje(mm).
Table 13. Inhibition of spore germination by different quantities of rimocidin sulphateor
pimaricin.Diameterofinhibitionzonediminishedbydiameterofdisc(mm).
pimaricine
Yper schijfje/yperdisc

rimocidine-sulfaat
Yperschijfje/yperdisc

Mycosphaerella pinodes . .
Ascochyta p i n o d e l l a . . . .

5

10

20

50

5

10

20

50

9,5
7,5
6
8

13,5
13,5
11
11

18,5
18
16,5
14,5

22
22
22,5
17

14,5
13,5
11
11,5

17,5
16
15
14,5

22,5
21
19,5
18

27,5
24,5
25
20,5

TABEL 14. Sporenkieming in reageerbuizen met agar, waardoorheen verschillende concentraties antibioticum zijn gemengd.
Table 14. Germination ofsporesintest tubescontaining agar,mixed withdifferentconcentrationsofantibiotics.
rimocidine-sulfaat (p.p.m.)
0
Ascochyta pisi(A)
Ascochyta pisi(B)
Mycosphaerella
Ascochyta
pinodella . . .

+
+
+
+

pimaricine (p.p.m.)

0.8 1.6 3.1 6.2 12.5 25

+ +
+ +
+ + +
+ + +

-

-

0

+
+
+
+

0.8 1.6 3.1 6.2 12.5 25

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-

BijdezemethodekomtpimaricinewatAscochytapisibetreft ietsongunstiger
voor dedagdanrimocidineintegenstelling totdeeerste proef. Ookhierblijkt
Ascochyta pisi iets gevoeliger dan de beide andere schimmels, althans voor
rimocidine. DebeidestammenvanAscochytapisireageren gelijk.
De remmingvandemyceliumgroei isonderzocht in petrischalen metaardappelglucose-agar, waardoorheen verschillende concentraties antibioticum gemengdwaren.Inhetmiddenwerdeenstukjejong,ingroeiverkerend mycelium
geent.Na11 dagenwerdendediametersderkoloniesgemeten (tabel 15,fig.23).
TABEL 15.Diameter in mm van 11 dagen oude schimmelkolonies op agar, waardoorheen
verschillende concentraties antibioticum gemengd zijn.
Table 15. Diameterinmmoffungus cultures onagar,mixed withdifferent concentrations of
antibiotics, measuredafter 11 days.
rimocidine-sulfaat (p.p.m.)

Ascochyta pisi(A) . .
Ascochytapisi(B) . .
Mycosphaerellapinodes
Ascochytapinodella. .
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pimaricine (p.p.m.)

0

1.5 3.1 6.2 12.5 25

50

1.5 3.1 6.2 12.5 25

47

46
50
45
46

0
0
0
0

50
71
49
56

bb

SI
59

27
50
38
42

18
27
29
26

14
16
25
20

+
+
7
7

52
68
42
59

50
62
37
55

24
42
26
38

11
22
21
24

-

Bij menging van het antibioticum door de agar blijkt rimocidine dus de
myceliumgroei iets sterker te remmen dan pimaricine. Ook hier is Ascochyta
pisi ten opzichte van beide antibiotica gevoeliger dan de andere getoetste
schimmels.
4. STRUCTUUR EN STABILITEIT

Inrimocidinewerd door DAVISSONe.a. (1951)aangetroffen: C57,65;H7,82;
N 1,81; S 2,03. Het bevat zowel zure als basische groepen. De structuur
is nog niet bekend, doch wel is reeds gevonden, dat het, op grond van het
absorptiespectrum in het ultraviolet, behoort tot de polyenen, waartoe ookde
volgendeantibiotica gerekendworden:antimycoi'ne,fungicidine ( = nystatine),
chromine (LECHEVALIER, 1953, OROSHNIK e.a., 1955), flavacide, candidine,
candicidine, trichomycine, ascosine, fumagilline (OROSHNIK e.a., 1955),
filipine (GOTTLIEBe.a., 1955)enfungi-chromine (TYTELL &Mc CARTHY,1955).
Alle genoemde antibiotica bezitten een uitgesproken fungicide activiteit, en
hebben geen of nagenoeg geen bactericide werking. Deze polyeen-antibiotica
kunnen nog onderverdeeld worden naar het aantal geconjugeerde dubbele
bindingen, dat ze bezitten. Rimocidine, nystatine, chromine, en antimycoi'ne
bezittenervier;hetzijndus tetraenen. Hiertoe moet ook pimaricine gerekend
worden op grond van het absorptiespectrum in het ultraviolet. Een duidelijk
verschil tussen rimocidine en pimaricine komt naar voren bij het papierchromatografisch onderzoek (fig. 20).
Bij onderzoek naar de houdbaarheid van rimocidine in oplossing werd gevonden, dat een duidelijke achteruitgang van defungicide werkingplaats had,
wanneer de oplossing bij daglicht bewaard werd; in het donker echter was na
10 dagen nog geen noemenswaardige inactivering opgetreden. De oplossing
stondinbeidegevallenbijkamertemperatuur. Dezegegevenswerdenverkregen
uit de volgende proef. Een oplossing van rimocidineinmethanol,1000p.p.m.,
werd gedurende 1, 3, 5, 7 en 10dagen weggezet bij kamertemperatuur in het
donker, respectievelijk op een voor zonlicht toegankelijke plaats. Daarna werdenvan elkobject hoeveelheden van 50,20, 15, 10en 5ygebracht op schijfjes
filtreerpapier van9mmdiameter, dieuitgelegdwerden opeen voedingsbodem,

FIG. 20. Papierchromatogramvanrimocidine-sulfaat(c), pimaricine-sulfaat
(a) en een combinatie van beide (b); elutiemiddel propanol-water
7: 30,elutieduur 25 uur.
Paperchromatogramofrimocidinsulphate(c),pimaricinsulphate(a)
andacombinationof both(b); solventpropanol-water7:30,running
time25hours.
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waarop sporen van Aspergillusniger uitgezaaid waren. De remmingszones
werden vergeleken met die van dezelfde hoeveelheden „verse" rimodicine
oplossing (fig. 24).Hieruit kwamduidelijk naar voren, dat het antibioticum in
hetdonkerzijnactiviteitbehoudt,dochdatinhetlichteensterke achteruitgang
vandefungicide werkingplaatsheeft; na 10dagenisnietmeerdan ± 15%van
de oorspronkelijke activiteit overgebleven.
Verderbleek,dat ookdeintensiteitvanhetlichtinvloedheeft. Vaneenrimocidineoplossing in methanol van 1000 p.p.m. werd een deel gedurende 6 uur
bewaard in een hoek van de kamer, waar geen direct zonlicht doordrong, en
een deelin devensterbank in het zonlicht. Gedurende deze tijd scheen de zon
± 4uur. Daarna werdenvan elkder beideobjecten 2|, 5en 10mm3oplossing
op een schijfje filtreerpapier gebracht, enuitgelegd op eenpetrischaal metsporenvanAspergillusniger; deremmingszoneszijn na 1 dagopgemeten(tab. 16).
TABEL 16. Invloed van de lichtintensiteit op de inactivering van rimocidine-sulfaat, 1000
p.p.m. in methanol. Sporenkieming Aspergillus niger. Diameter remmingszone
verminderd met diameter schijfje (mm).
Table 16. Influenceof light intensity on the inactivationof rimocidin sulphate,1000p.p.m. in
methanol. Spore germination Aspergillus niger. Diameter inhibition zone minus
diameterfilterpaperdisc (mm).
6uur bewaard:
storedfor 6hours:
inzonlicht
undersunlight . . .
in de schaduw in theshadow . . .
vers
not stored . . . .

hoeveelheid rimocidine oplossing per schijfje
quantity of rimocidinsolutionper disc
2Jmm 3
0
3*
3

5 mm3
2*
6
6

10mm3
7
8J
9i

De fungicide activiteit van de oplossing in de schaduwisweinig of niet achteruitgelopen, doch die van de fel belichte oplossing in sterke mate. De lichtintensiteit in de zon was 30 X zo hoog alsdie in de schaduw.
Invloedvan depH op de inactivering tijdens bewaring inhet licht werd niet
gevonden.
Dr. H. O. HUISMANvan N.V.Philips-Roxane teWeespweesinverband met
hetbovenstaande opliteratuurgegevens,welkeaantonen, dat bij geconjugeerde
polyenen cis-trans isomerie kan optreden tijdens blootstelling van een oplossingaan lichtvan eenbepaalde golflengte ofaanzonlicht (ZECHMEISTER, 1954).
Tussendezeisomerenkunnen belangrijke verschillenineigenschappen bestaan.
Zo vond JACOBSON(1954),dat bij affinine de stereoisomere configuratie bepalend was voor de insecticide eigenschappen van deze stof; bij verandering in
de „all-trans" vorm ging de insecticide werkingverloren. Daar het absorptiespectrum in het ultraviolet aanwijzingen kan verschaffen betreffende deze
isomerie,isditzowelvooreenverseoplossingvanrimocidinebepaald, alsvoor
eenoplossing,diegedurende10dagenaandaglichtwasblootgesteldgeweest.Het
antibioticum was in een concentratie van 1000 p.p.m. opgelost in methanol
80% envoordebepalingverdund (fig.21).
De extinctiewaarden van de drie hoofdmaxima bij respectievelijk 291, 304 en
318my.zijn duidelijk verlaagd; deliggingisechter onveranderd. Daarnaast is
een nieuw maximum gevormd bij lagere golflengte, nl. bij 230 mji. Volgens
Dr. HUISMANZOUditdez.g.„cis-peak"zijn,veroorzaaktdoortrans-cisisomeri36

210

250

300

350 iryj

FIG. 21. Absorptiespectrum in het ultraviolet van een oplossing van rimocidine-sulfaat in
80% methanol.
vers gemaakte oplossing,
10 dagen bewaard in daglicht
(Bepalinguitgevoerd door OrganischChemisch Instituut T.N.O. te Utrecht).
Absorption spectrum in the ultraviolet of a solutionof rimocidinsulphate in 80%
methanol.
not stored,
stored indaylightfor 10days.(Assessed by„OrganischChemischInstituut T.N.O." at Utrecht).

satie onder invloed van daglicht. Bij dit antibioticum blijkt dus de trans-configuratie eensterkefungicide werkingtehebben,terwijldecis-configuratie aanmerkelijk minderactief,wellichtzelfsinactiefis.
Ook het antibioticum pimaricine verliest bij blootstelling aan daglicht zijn
fungicide activiteit. De verandering van het ultraviolet absorptiespectrum na
belichting was analoog aan die van belichte rimocidine, zodat we ook bij dit
antibioticum een verlies van fungicide activiteit kunnen constateren bij overgangvan detrans-inde cis-configuratie.
5. BESPREKING

Rimocidine enpimaricine behoren blijkens het absorptiespectrum in het ultraviolettoteengroepvanantibiotica,dieeenpolyeenstructuur bezitten.Bijalle
tot nutoegevonden antibiotica van dit typetreden defungicide eigenschappen
sterkopdevoorgrond.Dewerkingtegenschimmelsisinhogemateuniverseel.
Onder de door mij onderzochte schimmels was er geen, die niet gevoelig was
voor rimocidine.
Beideantibioticaverliezenindaglichthunfungicide werkingdoordatisomerisatie optreedt van de actieve trans-vorm naar de weinig of niet actieve cisconfiguratie. Het is nog niet te beoordelen in hoeverre deze waarneming van
belang kan zijn bij het onderzoek naar de wijze, waarop defungicide werking
plaats heeft.
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Naastdebovengenoemdeovereenkomstentussenbeideantibiotica,staanook
duidelijke verschillen. Deze kwamen naar voren bij het papierchromatografisch onderzoek enverderbijvergelijking vandefungicide werking.In deproevenmet schijfjes filtreerpapier gafpimaricinesteedsgroter remmingszones dan
rimocidine. Evenwel had rimocidine een gelijk of zelfs iets beter effect dan
pimaricinenamengingvandeantibiotica doordeagar.Dezeresultatenmoeten
vermoedelijk verklaard worden door eenbeterediffusie vanpimaricinedoor de
agar tengevolgevan eenminder sterkebinding.
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FIG. 22. Antagonisme van Streptomyces rimosus ten opzichte van enige schimmels; v.l.n.r.:
Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes en Ascochyta pinodella.
Antagonism of Streptomyces rimosus inregard tosomefungi; from lefttoright:Ascochytapisi, MycosphaerellapinodesandAscochytapinodella.

FIG. 23. Groei van Ascochyta pisi op aardappelglucose-agar, waardoorheen zuiver rimocidine-sulfaat gemengd is tot een concentratie van 6, 12, 25 en 50 p.p.m.
Growth of Ascochyta pisi onpotatoglucoseagarmixed withpurerimocidin sulphateat
concentrations of6, 12,25and50 p.p.m.

1icht/light

10
50 T

•7

;0 O

20y '•- r>
<^
i

15 T
f .

10y
J

5Y

•<*.-...

5

3

vers/
1 not stored

10

7

dorker/darkness
5
3

1

oooo onIQTO$
ooooooooo

o
o o O O O O O O O O
o o o o O O O O O O i
•&?"'&•,.? ° ° o o o a 1

FIG. 24. Invloed van het licht op de fungicide werking van rimocidine. Remmingszones in
Aspergillus niger, veroorzaakt door opklimmende hoeveelheden zuiver rimocidinesulfaat, dat alsoplossing in methanol gedurende 1,3,5, 7en 10dagen bewaard was
in het donker of bij daglicht.
Influenceoflightonthefungicidalactivityofrimocidin. Inhibition zonesin Aspergillus
niger,causedbyincreasingquantitiesofpurerimocidin sulphate, which hadbeen stored
asasolution inmethanolindarknessorby daylightduring1,3, 5, 7and10days.

FIG. 25. Verdeling van het antibioticum in het zaad. Zaden gedurende 24 uur geweekt in
100p.p.m. pimaricine.
a. Extracten van gelijke gewichten aan cotylen, kiempjes en zaadhuiden, vergeleken
met dievan een standaardreeks.
b. Extracten van de binnen- en buitenhelft van cotylen, vergeleken met die van een
standaardreeks.
Remmingszones in Aspergillus niger.
Distribution of antibioticsin the seed.Seeds soaked in 100p.p.m. pimaricinfor 24
hours.
a. Extracts of equal weights of cotyledons,embryosandseedcoats, compared with
thoseof astandardrange.
b. Extracts oftheinner andouterhalfofcotyledons, comparedwiththoseofastandard
range.
Inhibition zonesinAspergillusniger.
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HOOFDSTUK III

I N W E N D I G E ONTSMETTING VAN DOOR ASCOCHYTA PISI
AANGETASTE ZADEN MET RIMOCIDINE EN PIMARICINE
1. INLEIDING

DeschimmelAscochytapisibezithetvermogeninerwtezadendoortedringen
enookdecotylenenhetkiempjeaantetasten.Totnutoeishetuiterstmoeilijk
en riskant gebleken een dergehjke inwendige zaadaantasting door ontsmetting
teelimineren. De enigemethode diemet succesindepractijk toegepast wordt,
is de warmwaterbehandeling van granen, die door stuifbrand aangetast zijn
(JENSEN, 1888). Tegen vele andere in het zaad aanwezige parasieten is deze
methode niet bruikbaar, daar ergeen of eentegeringemargeistussendetemperatuur,waarbij deschimmelgedoodwordt, endiewaarbij kiembeschadiging
optreedt. Verderishetwekenenterugdrogen vanvelezadenomslachtigofniet
goed mogelijk.
GADD(1950)werkteeenwarmwaterbehandeling uitterontsmettingvandoor
Ascochytapisi aangetaste erwtezaden. In onze proeven werden met deze methode onvoldoende resultaten verkregen (hoofdstuk III, 3A).
WALLEN & SKOLKO(1953)vermelden ook resultaat van weken der zaden in
waterbijkamertemperatuur. Na 18 uurwekenendaarnaterugdrogengedurende een week, ontwikkelde zich op slechts 12%der zaden mycelium vanAscochytapisi, tegenover 62,2% in het controle object. Wanneer echter de zaden,
na terugdrogen, gedurende 15 minuteninchloorwater gedompeldwerden, trad
dit gunstige effect niet op. Opdegeweektezadenhadinveelsterker matebacteriegroei plaats dan op deniet geweekte.Deauteursverondersteldendat door
dezebacterieneenofmeerfungicideantibioticagevormdwaren,diedoorchloorwater werdengeiinactiveerd.
Ook tegen stuifbrand bij gerstwerddoor wekenin water bij kamertemperatuur een ontsmettend effect verkregen (TYNER, 1951, 1953, 1954, RUSSELL,
1953, RUSSELL & TYNER, 1954, LEBEN & ARNY, 1954, ARNY & LEBEN, 1954,
HEBERT, 1955, 1956). HEBERT toonde door steriel te werken aan, dat hier

geen antibiotische stoffen inhet spelkonden zijn, doch dat anaerobe condities
de inwendige ontsmetting bewerkstelligden. LEBEN, SCOTT & ARNY(1956)
toonden inhetwater,waarin gerstezadengeweektwaren,eenaantalzuren aan,
die gevormd waren tengevolge van de stofwisseling der zaden onder anaerobe
omstandigheden. De kieming der sporen van Ustilago nuda (JENS.) ROSTR.
werd door dezezuren verhinderd.
Er zijn dus verschillende verklaringen mogelijk voor de waarneming dat
door weken der zaden in water bij kamertemperatuur inwendige zaadontsmetting plaats heeft. De resultaten, verkregen met deze behandelingswijze,
zijn echter wisselend, terwijl langdurig weken ook schadelijk kan zdjnvoor de
kieming (ARNY &LEBEN, 1955).
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Met chemische middelen is tot nu toe weinig bereikt. In vele gevallen werd
bovendien hetzaad beschadigd (HANNA & POPP, 1935,TYNER, 1951,ZEMANEK
& BARTOS, 1956). BAUMANN (1953, 1954) deelt mede, dat enkele niet nader
genoemde„Hormonmittel"werkinghaddentegenAscochytapisiinerwtezaden,
en BREMER (1955),dat niet nader genoemde stoffen, aangeduid als „Mittel A
und B", effect hadden tegen Pseudomonas phaseolicola (BURKH.) DOWSON in
bonezaden.
Na de laatste wereldoorlog trokken ook antibiotica de aandacht als mogelijke interne zaadontsmetters. Reeds een groot aantal antibiotische stoffen
met fungicide of bactericide werking zijn gei'soleerd uit cultures van schimmels en bacterien, en ook uit hogere planten. Sommige van deze bleken, ondanks de vaak zeer gecompliceerde structuur, gemakkelijk planteweefsel te
kunnen binnendringen, enbodendus inprincipeperspectieven voor debestrijdingvaninwendiginhetzaadvoorkomendepathogenen,welketotnogtoeniet
te bestrijden waren. Eveneens zouden ze van voordeel kunnen zijn bij de vervanging van de warmwaterbehandeling van granen door een behandeling met
eennietverhittevloeistof.
De meeste aandacht is tot nu toe besteed aan antibiotica, die op bacterien
werken. Dit ligt ook voor de hand, daar het grote belang van toepassing van
deze middelen in eerste instantie op medisch terrein ligt, waar bacterieziekten
eenveelvoornamerrol spelendan schimmelziekten.Aanvankelijk werd bij het
zoeken naar antibiotica niet eensgelet op een eventueel aanwezige werkingtegen schimrnels.Delaatstejaren wordt, medeinverband met de mogelijkheden
tot aanwending in de fytopathologie, ook aan fungicide antibiotica grote
aandachtbesteed.Behalvemetminofmeerzuiverepreparatenzijnookproeven
genomen met ruwe cultuurvloeistoffen van antibioticum producerende microorganismen.In het hieronder volgende overzicht zijn niet opgenomen deproeven tegen parasieten, waarvan bekend is, dat ze alleen oppervlakkig op het
zaad voorkomen.
Veleproeven zijn genomen met het bactericide antibioticumstreptomycine.
ARK (1947, 1954) ontsmette komkommerzaden, die kunstmatig gei'noculeerd
waren met Pseudomonas lachrymans (SMITH & BRYAN) CARSNER, door onderdompeling gedurende20minuten in een oplossing van streptomycine. Hoewel
deze bacterie inwendigin het zaad voorkomt (WILES &WALKER, 1951),is het
niet geheel duidelijk of in de genoemde proeven de bacterie door de kunstmatigeinoculatieweltot inhetinwendigevandezaden wasdoorgedrongen, ener
dus sprake is van een inwendige werking van streptomycine. Door ARK werden eveneens goede resultaten verkregen met weken van tomatezaden in
streptomycine ter bestrijding van de door Corynebacterium michiganense
(ERW. SMITH) JENSENveroorzaakte bacteriekanker (1949),envan katoenzaden
tegen Xanthomonasmahacearum (ERW. SMITH) DOWSON(1954). Merkwaardig
is dat het mogehjk bleek met streptomycine ook een schimmel te bestrijden,
nl. Ustilago nuda (JENS.) ROSTR. in gerstezaden (PAULUS & STARR, 1951).
THOMAS (1956) verkreeg gezonde zaailingen uit natuurlijk met Pseudomonas
sesami MALKOFF. besmet sesamzaad, wanneer hij dit gedurende 30minuten in
streptomycineoplossingen van 250-1000 p.p.m. dompelde. KEYWORTH (1956)
ontsmette bietezaad, aangetast door Corynebacterium betae KEYWORTH, HOWELL & DOWSON door wekenin streptomycine. Uit 8000 onbehandelde zaden
groeiden90ziekezaailingen,enuiteenzelfde aantalbehandeldezadenslechts2.
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Door verschillende onderzoekers zijn proeven genomen met antibiotica,
voornamelijk streptomycine, ter ontsmetting van bonezaden, die door de vetvlekkenziekte, Pseudomonas phaseolicola (BURKH.) DOWSON, zijn aangetast.
SMITH (1949) vermeldt, dat hij goede resultaten verkreeg door de bonen gedurende 1uur te weken in een streptomycineoplossing van 0,1%. Ook HILDRETH
& STARR (1950) en STARR, BURKE e.a. (1951) verkregen positieve resultaten.
Het effect inveldproeven vielechter tegen. MARLATT (1955)vond geeneffect van
weken in een 0,2% oplossing; de duur van de behandeling was echter slechts
15minuten. GRUMMER & MACH (1955) vermelden een aanzienlijke onderdrukking van het ziektepercentage, wanneer de bonen in een oplossing van 0,1%
streptomycine gelegd werden tot een gewichtsvermeerdering van 25% bereikt
was. Dit gold ook voor een 1% oplossing van patuline, een antibioticum, dat
behalve bactericide werking ook fungicide activiteit heeft. Een meer uitvoerig
onderzoek betreffende de ontsmetting van vetvlekkenzieke bonen werd verricht
door KLINKOWSKI en zijn medewerkers (KLINKOWSKI 1952, 1953, KLINKOWSKI
&KOHLER, 1952,SCHRODTER, 1954, KLINKOWSKI, KOHLER & SCHRODTER, 1955).
Het gelukte hen, door besmet zaad gedurende 2 uur te weken in cultuurfiltraten vanPenicillium chrysogenum THOM en Streptomyces griseus (KRAINSKY)
BERGEY, het optreden van devetvlekkenziekte in bonen in sterke mate te onderdrukken, zowel onder kas- als onder veldomstandigheden. Ook ruwe streptomycine was effectief, maar zuivere penicilline gaf minder goede resultaten.
Streptomycine bleek zowel gezonde als zieke bonen te kunnen binnendringen;
het antibioticum verdeelde zich gelijkmatig in het gehele zaad. Verder toonden
zij aan, dat het effect van de genoemde cultuurfiltraten samenhangt met de wisselingen van de bodemtemperatuur gedurende de eerste2dagen na uitzaaien.
Verder kunnen nog genoemd worden de ontsmettingsproeven met subtiline
tegen Xanthomonas translucens HAGBORG op tomatezaden (GOODMAN &
HENRI, 1947), met penicilline tegen Corynebacterium michiganense ( E R W .
SMITH) JENSEN op tomatezaden (GRANITS & JANKE, 1954) en met aureomycine
tegen Xanthomonas campestris (PAMPEL) DOWSON op knolraapzaden (SUTTON
& BELL, 1954). MIRZOBEKYAN (1952) en KRASILNIKOV (1953) vonden werking
van de cultuurfiltraten van enkele actinomyceten tegen Xanthomonas malvacearum (ERW. SMITH) DOWSON op katoenzaad. DARPOUX (1948, 1949, 1950)
kon Pseudomonas tabaci (WOLF & FOSTER) STEVENS op tabakszaden in sterke
mate onderdrukken door weken gedurende enigeuren indecultuurvloeistof van
een niet geidentificeerde actinomyceet.
Zeer weinig onderzoek is nog verricht met antibiotica tegen inwendig in
zaden aanwezige schimmels. TIMONIN (1946) boekte geen resultaat met patuline
tegen Ustilago tritici (PERS.) ROSTR. in tarwe. CHINN & RUSSELL (1956) vonden
geen duidelijk effect van de cultuurvloeistof van Pseudomonas viscosa (FRANKLAND & FRANKLAND) MIGULA tegen Ustilago nuda (JENS.) ROSTR. in gerst.
Meer succes hadden onderzoekers in Canada met actidion en „antibiotic X G "
tegen Ascochyta pisi in erwtezaden (WALLEN & SKOLKO, 1950, 1951, WALLEN,
SUTTON &SKOLKO, 1950).Beideantibiotica gaven goede resultaten, wanneer de
zaden gedurende 18uur geweekt werden in een oplossing van 25 p.p.m. „Antibiotic X G " gaf slechts een geringe remitting van de kieming, actidion was
evenwel sterk fytotoxisch. Van andere antibiotica wordt somseen stimulerende werking gemeld (KLINKOWSKI, 1955).
Op het Laboratorium voor Phytopathologie te Wageningen werd in 1954
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begonnen met onderzoek over de inwendige ontsmetting van zaden met antibiotica. Toengebleken was,dat rimocidine eengoedewerking had tegenAscochytapisi (DEKKER, 1955a, 1955b, OORT & DEKKER 1955),werden enigeorienterendeproeven genomen metandere schimmels,dieinwendiginhetzaadaanwezig zijn. Gunstige resultaten werden verkregen tegen Colletotrichum lindemuthianum (SACC. & MAGN.) BRI. & CAV. in bonezaden enStemphyilum
radicinum (MEIER, DRECHSL. &EDDYNEERG.)inwortelzaad.Laterwerdookhet
antibioticum pimaricine bij het onderzoek betrokken. Het bleek behalve
tegenAscochytapisiook werkzaamtezijn tegen Botrytiscinerea PERS. EX FR.
in vlaszaad en Phoma betae(OUDEM.) FRANK in bietezaad. Tegen stuifbrand
bij gerstentarwewerddoor wekenderzaden in rimocidine ofpimaricinegeen
resultaatverkregen.Demeesteaandachtisbesteedaandewerkingvandebeide
genoemdeantibioticategenAscochytapisi.
In dit hoofdstuk zullen, na bespreking van het gebruikte materiaal en de
gevolgde methodiek, deproeven besproken worden, die genomen zijn met de
antibiotica rimocidine en pimaricine ter ontsmetting van door Ascochytapisi
aangetaste erwtezaden. Deze bestonden uit proeven met zaden in het laboratoriumvanaf 1954,enverder uit kas- enveldproeven gedurende 1955en 1956
uitgevoerd.

2. MATERIAAL EN METHODIEK
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3. FILTREERPAPIER-TOETS EN KASPROEVEN

Debehandelingvan door Ascochytapisiaangetast zaad met de cultuurvloeistof van Streptomyces rimosus had aanvankelijk plaats door de zaden in deze
vloeistof teweken.Toenechterhetantibioticuminpoedervormter beschikking
kwam,konden - naast weken der zaden in eenoplossing- ook andere toepassingsmethoden beproefd worden, nl. toediening alspoeder, alseenpapje, hetgeen in de Amerikaanse literatuur „slurry" genoemd wordt, en als suspensie
in methanol. De resultaten, welkemet de genoemde methodesverkregen werden, zullen hieronder besproken worden.
A. Wekender zaden ineenoplossing van rimocidine
Zwaar aangetast zaadwerdgedurende24uur bijkamertemperatuur geweekt
in oplossingen van 3,6, 12,25,50, 100en200p.p.m. rimocidine, en in water.
In deze en de volgende proeven is ruwe rimocidine (76%) gebruikt. Per concentrate werden 80 zaden geweekt. Met behulp van defiltreerpapier-toets
werd hetpercentage zaden bepaald, waaruit zich na debehandeling nogmycelium kon ontwikkelen (fig.26).
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FIG. 26.

Effect van weken der zaden in oplossingen
metverschillendeconcentratiesrimocidine,ruw
76%. Ras Eminent, 24 uur geweekt. Filtreerpapier-toets.
Effect ofsoaking the seeds in differentconcentrationsofrimocidin, crude76%. VarietyEminent,soakedfor 24hours. Filterpaper test.
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Rimocidine blijkt dus een sterk effect te hebben tegen Ascochytapisi in het
zaad. Reeds bij 25p.p.m. ishet aantal zaden met mycelium duidelijk minder,
enbij 100en200p.p.m.zelfszeergering.Somswerdmet200p.p.m.eenvolledigeontsmetting verkregen. Dehierna volgendeproeven zijn doorgaans echter
met een concentratie van 100p.p.m. uitgevoerd, daar bij 200p.p.m. somseen
lichtevertragingvandekieminggeconstateerd werd.
Dewerkingvanhetantibioticum kwamduidelijk totuitinginhetpercentage
ziekeplanten, verkregen uit aangetast zaad na 24uurweken in eenrimocidine
oplossing van 100p.p.m. (tab. 17).
TABEL 17. Aantalziekeplantenuitzwaar aangetast zaad,rasEminent, dat gedurende24 uur
geweektisinrimocidine,ruw76%, 100p.p.m.ofwater.Gemiddeldeuit 10bakjes,
elkmet 50zaden.
Table 17. Number of diseasedplantsfrom heavilyinfectedseed,variety Eminent, whichhas
beensoakedfor 24hours inrimocidin, crude76%, 100p.p.m. orwater.Averageof
10flats, eachcontaining50seeds.
rimocidine
water
aantal opgekomen planten
aantal zieke planten

numberofplants emerged
numberof diseasedplants

34,6± 4,8
0,7 ± 0,2

36.5± 0,8
19.6± 1,5
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Deietsmindereopkomstvanhet met rimocidine behandelde objectligt binnen de toevalsgrenzen. Het percentage zieke planten blijkt door weken in
rimocidinevan40% tot 1,5% teruggebracht tezijn.
Hoewelrimocidineeenuitstekende ontsmettende werkingheeft ten opzichte
vanAscochytapisiinhetzaad, blijkt tochuitde beide bovenvermelde proeven,
datinenkelezadendeschimmelnietgedoodwordt. Uitproeven,beschrevenin
hoofdstuk IV, 5 blijkt dat na behandeling met rimocidine in de zaadhuid al
het mycelium gedood was, maar dat uit sommige cotylen en kiempjes nog
mycelium kon groeien. Hierbij is gedacht aan de mogelijkheid, dat bij enkele
erwten het antibioticum niet in voldoende mate in het kiempje en de cotylen
doorgedrongen zou zijn. Derhalve is op verschillende wijze getracht het doordringenvanhetantibioticuminhetzaadtebevorderen.
Concentratie. Door opvoering van de rimocidine concentratie tot 300
p.p.m. werd geen absolute ontsmetting bereikt (tab. 18). Hierbij dient echter
vermeldteworden,datrimocidineslechtstot ± 200p.p.m.inwateroplosbaaris.
TABEL 18. Aantal zieke planten uit zwaar aangetast zaad, ras Eminent, na 24 uur weken in
wateren in diverse concentrates rimocidine, raw 76%.
Table 18. Numberofdiseasedplantsfrom heavilyinfectedseed, varietyEminent,aftersoaking
inwaterorvariousconcentrationsofrimocidin, crude 76%.
aantal zaden
numberofseeds

geweekt in:
soakedin:

150
150
150
150
150
150

opkomst
emergence

ziek
diseased

103
107
104
110
109
104

57
11
1
1
1
1

Duurvanhetweken. Deresultaten,verkregenmetverlenging van de duur
van het weken zijn weergegeven in tabel 19.
TABEL 19. Aantal ziekeplanten uit zwaar aangetast zaad, ras Eminent, na weken gedurende
verschillende tijden inrimocidine,ruw76%, 100p.p.m.en water.
Table 19. Numberofdiseasedplantsfrom heavilyinfectedseed, varietyEminent,aftersoaking
inrimocidin, crude 76%, 100p.p.m. orwaterfor variousperiodsof time.
geweekt in:
soaked in:

uren
hours

aantal zaden
numberofseeds

opkomst
emergence

ziek
diseased

16
24
32
40
48
24
48

100
100
100
100
100
100
100

74
77
73
69
53
73
65

6
2
1
1
0
28
19

Uitdezeproefblijktdat 16uurwekentekortisendatbij48uurwekengeen
zieke planten meer verschijnen, doch dat de opkomst dan duidelijk achteruit
gaat.In eentweedeproef met300zaden,waarinwekeninrimocidinegedurende
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48 uur vergeleken werd met weken in water gedurende 24 uur, werden deze
resultaten bevestigd. Ook hier liep de opkomst door de 48-urige behandeling
terug, en welvan 221tot 164planten. In devolgendeproeven isdeduur van
hetwekendan ook beperkt tot ongeveer24uur.
Oppervlakte-actieve stoffen. Getracht isverder omhet binnendringen
van rimocidine in het zaad te bevorderen door toevoeging van oppervlakteactieve stoffen aan de oplossing van het antibioticum. Hiervoor zijn gekozen
een stof met anionen-activiteit, een stof met kationen-activiteit eneen neutrale
stof, respectievelijk T-pol, Cetavlon en Tween 20. Geen van deze stoffen versterkte het effect van rimocidine, bepaald volgens de filtreerpapier-toets.
Evenminwasdit het gevalmet glycerinein eenconcentratie van 2%, waarvan
door GRAY (1956) gemeld wordt, dat het de penetratie van streptomycine bevorderde o.a. in bladeren vanPhaseolus vulgaris.
Temperatuur. De temperatuur van de oplossing heeft wel invloed op de
ontsmettende werkingvan hetantibioticum. Dit bleekineenproef met 100zaden per object, welkebij een temperatuur van respectievelijk 12,20,25,30en
35CCgedurende 24uur geweektwerdenin een oplossingvan 100p.p.m.rimocidine.Hetpercentagezaden,waaropzichna 6dagen in de filtreerpapier-toets
mycelium ontwikkeld had,isweergegeven infig.27.
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FIG. 27.

Invloed van detemperatuur van deoplossing op het effect
van rimocidine, raw 76%, 100 p.p.m. Ras Eminent, geweekt gedurende 24 uur. Filtreerpapier-toets.
Influence of the temperature of the solution on the effect
of rimocidin, crude 76%, 100p.p.m. Variety Eminent,
soakedfor 24hours. Filterpaper test.
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Na weken in rimocidine bij 30 Cenhoger ontwikkelde zich geen mycelium
meer op de zaadhuid; bij 12°Cwas de ontsmetting minder goed dan bij 20 a
25°C. Ook na weken in water liep het percentage aangetaste zaden terug.
Vanaf30°Ctrad evenwelkiemremmingop.
De indruk werd verkregen dat schudden der zaden tijdens het weken in het
antibioticum het effect van de behandeling verhoogde. Derhalve werd een
proef ingezet, waarin het effect van schudden, gecombineerd met een hogere
temperatuur werd onderzocht. Aangetaste zaden werden geweekt in erlenmeyersvan 300cc, elk met 150zaden en200ccvan een 100p.p.m. oplossing
van rimocidine. Per object werden 600zaden gebruikt. Het weken had plaats
bij23°Cenbij 30°C,terwijldeerlenmeyersaldannietcontinu geschudwerden
in een schudmachine. Beoordeling van het percentage zaden, waarop zich in
defiltreerpapier-toetsmycelium ontwikkeld had, vond plaats na 6dagen (tabel 20).
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TABEL 20. Invloed van detemperatuur envan schudden op zaadontsmetting met rimocidine,
ruw76%, 100p.p.m.RasEminent,600zaden24uur geweekt. Filtreerpapier-toets.
Table 20. Influenceoftemperatureandofshakingonseeddisinfectionbyrimocidin,crude76%,
100p.p.m. VarietyEminent,600seedssoakedfor 24hours. Filterpapertest.
zaden met mycelium
seedswithmycelium

behandeling

schudden, 30°C

shaking, 30°C

schudden, 23°C

shaking, 23°C

aantal/number

%

3
13
6
16

0,5
2,2
1,0
2,7

De invloed van weken bij hogere temperatuur, al dan niet gecombineerd
met schudden,is ook onderzochtin kasproeven.Per object werden 300zaden
uitgezaaidin bakjes metgestoomdegrond(tab. 21).
TABEL 21. Invloed vandetemperatuur envan schudden opzaadontsmetting met rimocidinesulfaat, 75p.p.m. 300zadenper object, rasEminent, geweekt gedurende 24 uur.
Table 21. Influence of temperatureandof shakingonseeddisinfection by rimocidin sulphate,
75p.p.m. 300seedsper treatment,varietyEminent,soakedfor 24hours.
behandeling
treatment
rimocidine
rimocidine
rimocidine
rimocidine
water . . .

schudden, . . . 30°C
shaking,. . . 30°C
niet schudden, . 30°C
noshaking, . 30°C
schudden, . . . 23°C
shaking,. . . 23°C
niet schudden, . 23°C
noshaking, . 23°C
niet schudden, . 23°C
noshaking, . 23°C

opkomst
emergence

aantalziekeplanten
number ofdiseasedplants

146

1

142

2

219

2

222

4

221
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De sterkste reductie van het aantal ziekeplanten wordt dusverkregen door
weken bij 30°C onder schudden. Bij deze temperatuur wordt de opkomst
echterverminderd.Derhalvemoettochdevoorkeurgegevenwordenaanweken
bij23-25°C.
Hiernaisgedachtaan eencombinatievanantibioticumbehandelingmetwarmwaterbehandeling,zoalsdeze in Zwedenisbestudeerd.Daarvondmennl. dat
Ascochyta pisi in erwtezaden bestreden kon worden, door deze op een bepaaldewijzemet warm water te behandelen (GADD, 1950). CARLSSON (1956)
trachttedeproeven van GADDgeschikt temakenvoor de practijk. Hij weekte
dezadengedurende9uurinwatervan 18-20°C,envoerdedaarnain3uurtijds
detemperatuurvanhetwateroptot45CC,waarna dezadenbinnen9minuten
uit het water gehaald werden. In veldproeven leverde het aldus behandelde
zaaizaadeenoogstmet2% doorAscochytapisiaangetastzaad,enhetonbehandeldemet55%.
Getracht is nu het percentage aan rimocidine ontsnappende zaden nog te
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reduceren, door deantibioticumbehandeling te combineren metdebeschreven
warmwaterbehandeling. Hiertoewerdhetwatervervangendooreenrimocidineoplossing (ruw, 76%, 100p.p.m.);i.p.v. 9 uur werden echter de zaden24 uur
geweektbij 18-20°C,dochverderwasdebehandelinggelijkaandievanCARLSSON. Daarnaast werd de warmwaterbehandeling uitgevoerd zonder antibioticum,alsbovenbeschreven.Deresultatenzijnweergegevenintabel22.
TABEL 22. Effect van verwarming,na voorweken, op ontsmetting.Ras Eminent.
Table 22. Effect ofheating, afterpre-soaking, ondisinfection.VarietyEminent.
voorweken ged.
24uurbij 18-20°G in:
pre-soaking 18~20°C
for24hoursin:

water
water
rimocidine
rimocidine

verwarmingin 3 uur
van 20 tot 45°G
heatingfrom20
to45°Cwithin3hours

water
rimocidine100p.p.m.

aantal zaden
numberofseeds

aantal/numiwof

uitgelegd
laidout

ziek
diseased

zaden
uitgezaaid
seedssown

ziekeplanten
diseasedplants

200
200
200
200

147
157
6
25

500
500
200
200

159
113
8
7

Hoewel de warmwaterbehandeling zonder toevoeging van rimocidine het
mycelium in het zaad niet doodt (zietabel22kolom 2),wordt het aantal zieke
planten door deze behandeling wel enigszins gereduceerd (kolom 4). Klaarblijkelijk wordtdeverhoudingparasiet-zaad bei'nvloedtennadelevandeschimmel, zonder dat deze laatste echter gedood wordt. Een verzwakking van de
parasiet nl.zou er toekunnen leiden,dat dezetijdens dekiemingvanhet zaad
niettijdighetkiempjekanbereiken.Deverminderingvanhetaantalziekeplanten is echter te geringom erveeleffect inhet veld van teverwachten. Ook de
combinatievandeZweedsewarmwatermethodemetrimocidinebehandelingwas
nietbeter dan derimocidinebehandeling alleen.
p H v a n d e o p l o s s i n g . Vervolgens is onderzocht of depH van deantibioticumoplossing invloed had opdeontsmettingvanhetzaad. Bijdezeproef zijn
rimocidineoplossingen(ruw76%) van 25, 50, 100, 200 p.p.m. gebruikt, terwijl de duur van het weken steeds 24uurbedroeg.Vandezeoplossingenwerden de pH's met behulp van een Mcllvain buffer gebracht op 4, 6,3 en 8.
Gebruik werd gemaakt van een zwaar aangetaste partij zaad, waaruit de in
ultra-violet licht niet oplichtende zaden verwijderd waren. Per object werden
80 zaden gebruikt. De percentages zaden, waarop mycelium groeide in de
filtreerpapier-toets isweergegeveninfig.28.

FIG. 28.

Invloed van de pH van de oplossing
op het effect vanrimocidine, ruw 76%,
100 p.p.m. Ras Eminent, geweekt gedurende 24 uur. Filtreerpapier-toets.
Influence of the pH of the solutionon
the effect of rimocidin,crude76%, 100
p.p.m. Variety Eminent, soakedfor 24
hours.Filterpaper test.
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De pH oefent dusweiniginvloed uit op dewerkingvan rimocidine; deneutrale oplossing schijnt iets beter te werken dan die met een zeer hoge of zeer
lage pH.
Voorweken inwater.Daarmenzichkanafvragen ofrimocidinejuist door
het opzwellen van de erwt meenaar binnen „gesleurd" wordt, is nagegaan of
met weken in rimocidine ook effect verkregen werd bij reedsgezwollen erwten,
diegedurende 8,respectievelijk 24uurvoorgeweektwareninwater. Hetweken
had plaats bij 23°C; er werden 300zaden per object uitgezaaid in de kas. De
opkomst enhet aantal ziekeplanten isvermeld in tabel23.
TABEL 23. Aantal zieke planten uit 300 zaden, welke met rimocidine-sulfaat 75 p.p.m. behandeld zijn na voorweken in water gedurende 8, respectievelijk 24 uur. Ras
Eminent, zwaar aangetast.
Table 23. Number of diseasedplantsfrom 300seeds, whichweretreated with rimocidin sulphate 75p.p.m. after pre-soaking in waterfor 8 or 24 hours. Variety Eminent,
heavily infected.
voorgeweektin water
gedurende:
pre-soakedinwaterfor:

daaraa 24uur geweekt in:
afterthatsoakedfor24hoursin:

aantalzaden
numberofseeds

0 uur(hours)
0 uur(hours)
8 uur(hours)
24 uur(hours)

water
rimocidine
rimocidine
rimocidine

300
300
300
300

opkomst
emergence

221
225
214
197

ziek
diseased

48
4
2
0

Uit dezeproef bhjkt dat de sterkewateropname tijdens dezwellinggeenbelangrijke rolspeeltbijhetbinnendringenvanrimocidine.Immers,ookwanneer
de zaden voor de toediening van het antibioticum reeds gezwollen zijn, werd
eengoedeffect verkregen.Erverscheeninditgevalzelfsgeenenkeleziekeplant
meer.Wanneerdezadengedurende slechts8uurwerdenvoorgeweektin water,
werden nog wel enkele zieke planten aangetroffen, hoewel de zaden na het
voorweken reeds hun maximale hoeveelheid water hadden opgenomen. Dit
verschijnsel zalnader besproken worden inhoofdstuk IV, 5.De opkomst is bij
24 uur voorweken duidelijk minder.
Uit het bovenstaande kunnen weconcluderen dat een 100% ontsmetting op
3manierenverkregen kanworden,enweldoor:
a) langerdan24uurweken,nl.48uur
b) wekenbijeentemperatuurvan30-35°C
c) 24uur voorweken in watervoor debehandeling met rimocidine.
In aldeze3gevallenwordt echter dekiemingvanhetzaadverminderd.
B. Wekenderzaden ineen oplossingvanpimaricine
Daar het antibioticum pimaricine pas in 1956 te onzer beschikking kwam,
en zich bovendien ten opzichte van Ascochytapisi analoog aan rimocidine
gedroeg, is slechts een gedeelte der met rimocidine gedane proeven herhaald
met pimaricine. In de filtreerpapier-toets, waarbij per object 100 aangetaste
Eminent zaden gedurende 24 uur geweekt werden in oplossingen van pimaricine(ruw92%)met oplopende concentraties, werden deingrafiek29weergegevenresultaten verkregen.Ter vergelijking isookhetresultaatmetrimocidine
sulfaat weergegeven.
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FIG. 29.
Vergelijking van dewerkingvanpimaricine
en rimocidine.Zaden gedurende24uurgeweektinoplossingenmetverschillendeconcentratiesrimocidine-sulfaat enpimaricine,
raw 92%. Ras Eminent. Filtreerpapiertoets.
Comparisonof the effect of pimaricinand
rimocidin.Seeds soaked in various concentrationsofrimocidin sulphateandpimaricin,
crude92%, for 24hours.VarietyEminent.
Filterpaper test.
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HoewelopagardemyceliumontwikkelingvanAscochytapisidoorrimocidine
sterker geremd wordt dan door pimaricine (tab. 15), blijkt in vivo pimaricine
iets sterker werkzaam te zijn. Dit komt ook enigszins tot uiting bij uitzaaien
van ziekzaad (tab.24).
TABEL 24. Vergelijking vandewerkingvanpimaricineenrimocidine.Aantalziekeplanten uit
300 zaden, na weken gedurende 24 uur in rimocidine-sulfaat of pimaricine, raw
92%. Concentraties 75p.p.m. RasEminent, zwaar aangetast.
Table 24. Comparisonof theeffectofpimaricinandrimocidin.Numberofdiseasedplants from
300 seeds, after soaking inrimocidinsulphateorpimaricin, crude92%. Concentrations75p.p.m. VarietyEminent, heavily infected.
geweekt in:
soakedin:
rimocidine . . .
pimaricine . . .
water

opkomst
emergence
225
219
221

ziek
diseased
2
1
48

Hoeweldezeproeftekleinisomeendefinitieveconclusietetrekken,kantoch
welaangenomenworden,datpimaricineeenietssterkereontsmettendewerking
heeft dan rimocidine, daar deze tendens ook in andereproeven aanwezigwas.
Toch geeft ookpimaricine geen 100% ontsmetting.
C. Toediening derantibiotica opandere wijze
Daar machinaal uitzaaien van gezwollen zaden niet goed mogelijk is, en terugdrogen van geweektezaden lastigisen gevaarkan opleveren voor een normale kieming, is onderzocht of rimocidine en pimaricine ook op andere wijze
dandoorwekenkunnenwordentoegepast.Hierbijzijndeonderstaandemethodes beproefd.
Pap-behandeling (slurry). De zaden werden behandeld met een breiachtig papje van hetantibioticum,verkregendoor eenzeergeringe hoeveelheid
wateraanhetpoedervormigeantibioticum toetevoegen.Hierbijwerdcarboxymethylcellulose (CMC) als hechtmiddel gevoegd. Het papje droogde snel op
enbleef alseen dun korstje omhet zaad zitten. Wanneer dezo behandelde zadenindefiltreerpapier-toetsbeoordeeldwerden,bleekheteffectvandezeslurrymethode onvoldoende tezijn. Bij deze toets echter heeft dewateropname eenzijdig plaats vanuit het filtreerpapier, waarop de erwten liggen en krijgt het
antibioticum niet voldoende kans de erwt van alle kanten binnen te dringen.
Veelbeterwasheteffect, wanneerdeerwtennadeslurry-behandelinginvochtige
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vermiculiet gestopt werden, zodat de opname van water alzijdig plaats kon
hebben. Na enkele dagen werden dezaden uit devermiculiet gehaald en afgespoeld. Vervolgenswerden ze, ter beoordeling op Ascochyta,uitgelegd opfiltreerpapier. Bij behandeling van 20erwten met eenpapje, bestaande uit32mg
rimocidine (ruw 76%), 8mg CMC en 0,08 cc water werden geen zaden met
myceliumaangetroffen, tegenover 15zaden in net controle-object.
Uit dezeorienterende proef bleekdus,dat rimocidine, toegediend als slurry,
werkzaam wastegenAscochytain hetzaad. Vervolgenszijn proeven genomen,
waarin een groter aantal zaden met een slurrybehandeld endaarna uitgezaaid
werd. Aan het percentage zieke planten, dat uit deze zaden groeide, werd het
effect van de behandeling afgemeten. Dit wisselde sterk, zoals blijkt uit tabel
25. In het algemeen was het resultaat aanmerkelijk minder dan na weken der
zadenineenoplossing.Ditgoldookvoorpimaricine.
TABEL 25. Effect van een pap-behandeling in een drietal proeven met rimocidine, ruw 76%,
enpimaricine,ruw 92%.RasEminent. Per 100zaden werd 160mg antibioticum,
40mgcarboxy-methylcellulose en0,4mlwater gebruikt.
Table 25. Effect of a slurry-treatment in three experiments with rimocidin,crude 76%, and
pimaricin,crude92%.VarietyEminent.Per100seeds160mgmofantibiotics,40mgm
of carboxy-methylcelluloseand0,4 ml of waterwas used.
behandeling
treatment
A.rimocidine-slurry. .
onbehandeld/con/ro/
B. rimocidine-slurry. .
onbehandeld/confro/
pimaricine-slurry. .
C. rimocidine-slurry. .
onbehandeld/con/ro/
pimaricine-slurry . .

aantal zaden
numberofseeds

opkomst
emergence

200
200
300
300
300
300
300
300

126
122
212
223
224
195
181
190

ziekepiantenldiseasedplants
aantal/number

%

3
81
18
90
30
32
77
32

1,5
40,5
6,0
30,0
10,0
10,7
25,7
10,7

Hetisnognietgeheelduidelijk welkefactoren inzosterkemateheteffect van
deze slurrybehandeling beiinvloeden.Vermoedelijk zullen de snelheid,waarmee
het zaad kiemt en de mate van afspoeling van het antibioticum door regen of
gietwaterweleenrolspelen.Nietteminkanuithetfeit, datdezemethode effect,
ensomszelfseengoedeffect heeft tegenAscochytapisi,deconclusiegetrokken
worden dathetantibioticum tijdens dezwellingvandeerwten in degrond met
het water mee het zaad binnendringt.
Poederbehandeling. Deze behandeling is uitgevoerd analoog aan de
normale droogontsmettingsmethode.Per 100zaden werd 100mgvan het antibioticum gebruikt, nl. rimocidine, ruw 76%, respectievelijk pimaricine, ruw
92%. Dit komt overeen met ongeveer 4J gram antibioticum per kg zaaizaad.
Hetzaadwerdhiermeegeschud ineenafgeslotenflesjegedurende4minutenen
daarna uitgezaaid. Ook hier waren de resultaten wisselend, enin het algemeen
nietzeergunstig(tabel26).
Door de poeder-behandeling wordt dus het aantal zieke planten t.o.v. het
controle-object verminderd met 40-80%. Dit resultaat is ongunstig vergeleken
methetwekenineenoplossing,waarbij meerdan95% effect bereiktwordt,en
in speciale gevallen zelfs 100%. Het heeft geen zin een hoger dosering te gebruiken,daarmeerantibioticumnietaanhetzaad hecht.
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TABEL 26. Effect vaneenpoeder-behandelingineendrietalproevenmetrimocidine,raw76%,
en pimaricine, raw 92%. Per 100 zaden werd 100 mg antibioticum gebruikt.
Ras Eminent.
Table 26. Effect of apowder-treatment in three experiments withrimocidin, crude76%, and
pimaricin,crude92%.Per100seedslOOmgmofantibioticswasused.VarietyEminent.
behandeling
treatment
A.rimocidine-poeder .
rimocidin-powder
onbehandeld . . .
control
B. pimaricine-poeder .
pimaricin-powder
onbehandeld . . .
control
C. rimocidine-poeder .
rimocidin-powder
pimaricine-poeder .
pimaricin-powder
onbehandeld . . .
control

ziekeplanten/'diseasedplants

aantalzaden
numberofseeds

opkomst
emergence

aantal/number

%

100

50

5

5

100

57

23

23

300

227

27

9

300

223

90

30

300

200

36

12

300

200

46

15,3

300

181

77

25,7

Behandeling met een suspensie in methanol. Bij deze methode is
nagegaan of om de zaden een dun filmpje vloeistof aangebracht kan worden
waarin zich voldoende antibioticum bevindt om het zaad te ontsmetten. Als
TABEL 27. Effect van behandeling met een suspensiein methanol van rimocidine, ruw 76%,
enpimaricine,ruw92%.Ras Eminent.
Table 27. Effect of treatmentwithasuspensioninmethanolofrimocidin, crude76%, orpimaricin,crude 92%. VarietyEminent.
behandeling
treatment

dosis/100
zaden
dose/100
seeds

0,14ml
A. rimocidine 7%
rimocidine 7%
3 X0,14ml
rimocidine 10%
0,20ml
rimocidine 10%
0,14ml
rimocidine 10%
3 X0,14ml
methanolaMeeti/'only
3 X0,14ml
0,14ml
B. rimocidine 14%4-Opp.1
rimocidine 14%+ Opp.1
3 X0,14ml
3 X0,14ml
C. pimaricine 14%
onbehandeld/coTrfro/
3 X0,14ml
D. pimaricine 14%
rimocidine 14%
3 X0,14ml
rimocidine 14%+OPP. 1
3 X0,14ml
2
rimocidine 14%-t-Hj
3 X0,14ml
rimocidine 14%+ H Sa
3 X0,14ml
onbehandeld/conf/W
1
Opp.= opppervlakte actieve stof)'detergent
= hechXexIsticker

aantal
zaden
number
ofseeds
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
150
150
150
300

zieke planten
opkomst
diseasedplants
emergence aantal
%
number
69
72
74
73
69
72
70
72
227
223
178
189
89
91
90
181

10
3
6
11
3
31
12
11
4
90
36
37
19
19
26
77

10
3
6
11
3
31
12
11
1,3
30
12
12,3
12,7
12,7
17,3
25,7
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vloeistof ismethanol gekozen.Vanbeideantibiotica iseen suspensie gebruikt,
waarvan de concentratie 7, 10 of 14% bedroeg. De hoeveelheid vloeistof is
zodanig gekozen, dat met een zo klein mogelijke hoeveelheid alle zaden nog
juist meteenfilmpjebedektwerden.Hiervoor werd 1/7 ccper 100zaden, ofwel
6 cc per kg zaad gebruikt. Het zaad werd gedurende 4 minuten geschud. De
methanol verdampte snel, waarna het antibioticum zichin een dun huidje om
hetzaad bevond. In velegevallen is debehandeling drie maal herhaald omde
hoeveelheid antibioticum op het zaad tevergroten. Van rimocidine zijn verder
oplossingenbeproefd,waaraaneen oppervlakte-actieve stof(Opp.)1ofeenhechter (Hi,H^ 1toegevoegdwas. Deresultatenvan een viertalproevenzijnweergegevenintabel27.
Uitproef A blijkt dat 3x behandelen van het zaad beter is dan eenmaal.
In proef D werd geen effect gevonden van toevoeging van een oppervlakte-actieve stof of een hechter. Verderblijkthet effect van deze behandeling de ene
keerveelbetertezijndandeandere,dochinhetalgemeenonvoldoende.
4. VELDPROEVEN

Het doel derveldproeven wasom na tegaan, of de sterke vermindering van
hetaantalziekeplanten uit aangetastezadendoor behandeling met rimocidine
ofpimaricine ookinhetveldgeconstateerd konworden.Bovendien washetin
het veld mogelijk het verloop van de aantasting gedurende het gehele seizoen
na tegaan, entenslotte deaantasting vanhet geoogste zaad te bepalen.
A. Veldproeven in 1955
AlszaaizaadwerdenerwtenvanhetrasEminentgebruikt,meteenAscochytapercentagevan60%.Hetzaadwerdmetrimocidine(ruw76%)indevormvan
een slurrybehandeld. Perkgzaaizaad werd6\gramantibioticum, 2gramcarboxy-methylcellulose en 20 cc water gebruikt. Uitzaai van 0,9 kg zaad had
plaats op een oppervlak van ruim 0,8 are (115 kg/ha), op zware kleigrond bij
het laboratorium. Op ruim 100m afstand werd op hetzelfde terrein een even
groot oppervlak bezaaid met onbehandeld zaad. Het zaaien had plaats op
6 april. Er is ruim gezaaid om de beoordeling te vergemakkelijken. De rijenafstand bedroeg 35cm en de afstand in de rij 6cm. Van het geoogste zaad is
hetpercentagezadenbepaald,waaropindefiltreerpapier-toets myceliumgroeide, enhetpercentageziekeplanten dat nauitzaaien verscheen (tab.28).
Behandelingvanzaaizaadmetrimocidineindevormvaneenslurryreduceert
in sterke mate het aantal zieke planten. Desondanks is dit in het behandelde
object nogvrijhoog,nl. 1,4%, ofwel 56ziekeplanten ineenveldje van0,8are.
Ditisdusbijna 1ziekeplantperm2.Inhoofdstuk I, 5isaangetoond,dat onder
voor de schimmelgunstige omstandigheden, een zieke plant in een veldje van
1mzeenhoogpercentagezaadaantasting kan teweegbrengen. Het effect vande
slurry-behandeling is dus nog niet afdoende geweest, waarbij echter ook in
aanmerkinggenomen moet worden, dat het zaaizaad zo zwaar aangetast was,
dathetindepractijkzekernietuitgezaaidzouzijn.Derhalveisin 1956ookzaad
meteenveellagerpercentageaantastinggebruikt enheeft detoedieningvanhet
antibioticum door weken plaats gehad.
*) Formulering door G. LIGTERMOET & ZOOM, N.V. te Rotterdam.
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TABEL 28. Enkele gegevensuit een veldproef in 1955,waarin het zaaizaad met rimocidine in
devorm van een slurry behandeld was (6,5gram/kg).
Table 28. Some datafrom afield trialin 1955,in which theseedfor sowing hadbeen treated
withrimocidinasaslurry(6,5 gmsjkg).

percent, opgekomen planten
percent, ofplants emerged
zieke planten, in % van zaden, eind mei
diseasedplants, % of seeds,endof May
zieke planten, in % van zaden, eindjuni . *
diseasedplants, % ofseeds,endofJune
percent, peulen met vlekken (na oogst)
percent,ofpods withspots{after harvest)
opbrengst in kg
yield inkg
beoordeling geoogst zaad:
assessment of seedharvested:
a)% A. pisi in filtreerpapier-toets
% A. pisi infilterpapertest
b)% zieke planten na uitzaaien
% diseasedplantsaftersowing

rimocidine
rimocidin

onbehandeld
nottreated

65,2

59,4

1,4

17,1

3,8

27,9

12

19

11,3

11,6

20

28

9

16

B. Veldproeven in 1956
Ter beschikking stonden twee partijen zaad van het ras Eminent, een uit
1954met ruim 80% Ascochytapisi en een uit 1955met bijna 4% aantasting.
Hieruit werden 3 soorten zaaizaad met verschillend percentage aantasting samengesteld, nl.
le. zwaar aangetast zaad, ±80%Ascochyta.
2e. „matig" aangetast zaad, met 30% Ascochyta,samengesteld uit 1deel
zwaaraangetastzaad-f-2delenuitdebijnagezondepartij.
3e. „licht" aangetast zaad, met ± 1 0 % Ascochyta, verkregen door aan de
bijna gezondepartij watzaad uitdezwaarziekepartij toetevoegen.
Hetzaad werdgeweektinglazenbakken,met2 \ literoplossingperkgzaad.
De concentratie van de rimocidine-oplossing (sulfaat, zuiver), bedroeg 100
p.p.m., van de pimaricine-oplossing 60p.p.m. (ruw, 92%). Het weken had
plaats gedurende 24uur bij kamertemperatuur.
Het zaaien had plaats op 23 maart op zware kleigrond nabij het laboratorium. Per object werd 2\ kgzaad uitgezaaid op een veldje van 12bij8meter
(250 kg/ha), de rijenafstand bedroeg 35cm en de afstand in de rij gemiddeld
22/3 cm. De met antibioticum behandelde objecten waren op een afstand
van meer dan 100 meter gelegen van de met water behandelde objecten.
De objecten waren gescheiden door 3meter brede stroken haver. Tijdens het
groeiseizoen werden waarnemingen verricht betreffende het voorkomen van
symptomen. Dezomerwasregenrijk engafaanAscochytapisiallekansen. Het
gewasgroeidevrijnormaaloptot 19juli,toenhetvelddoorzeerhogeregenval
en onvoldoende drainage blank kwamte staan. Deze zeer ongunstige situatie
duurde toteindjuli,zodat depeuleninhetwaterlagenendeStengelsverrotten.
Deoogsthadbeginaugustusplaats.Daarna stond hetgewasnogruim 3 weken
opruiters ophetveld,voordat hetbinnengehaald werd.Dekwaliteit derzaden
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had door de wateroverlast zeer geleden; er kwamen veel reeds gekiemde en
zwartgevlekte erwten in voor. Deze werden verwijderd voor de Ascochytabepaling.
TABEL 29. Resultaten veldproeven 1956. Zaaizaad van het ras Eminent gedurende 24 uur
geweektinrimocidine-sulfaat 100p.p.m.,pimaricine,ruw92%, 60p.p.m.ofwater.
Table 29. Resultsfieldtrials1956. Seedfor sowing of thevarietyEminentsoakedfor 24hours
inrimocidinsulphate 100p.p.m., pimaricin,crude92%, 60p.p.m. orwater.
pimaricine

rimocidine
80

80

water

10

30

10

30

80

77

66

48

47

66

52

0

0

0

0,3

2,0

0

0,2

2

0,3

2,5 10,3 19,2

1

3

8

7

8,0

8,9

6,1

7,3

5

7

20

22

33

51

52

0,5

2

6

9

6

12

17

percent.A. pisi inseedforsowing
percent, opgekomen planten
percent,ofplants emerged
zieke planten, in % van zaden, op 8/5 . . .
diseasedplants, in % of seeds,on8/5
zieke planten, in % van zaden, op 6/6 . . .
diseasedplants, in % of seeds,on6j6 .
percent, peulen met vlekken (na oogst) . . .
percent,ofpods withspots(afterharvest)
yield in kg
beoordeling geoogst zaad:
assessment of seedharvested:
a) % A. pisi in filtreerpapier-toets . .
% A. pisi infilterpaper test
b) % ziekeplanten na uitzaaien . . . .
% diseasedplants aftersowing

79

11
5,6

6,7 14,3

25
4,6

Uit dezeveldproeven blijkt datAscochytapisi,nawekenvan hetzaaizaad in
rimocidine,inbelangrijke mateonderdrukt kanworden. Hetaantalziekeplantenindemetrimocidinebehandeldeobjectenwas zolaag,dateensnelleopbouw
vandeAscochyta-populatie nietmogelijk was.Het effect vanrimocidine ophet
aantalziekeplanten isookaanzienlijk beter danin 1955,toenhetzaadvolgens
de slurry-methode behandeld werd. Ook het percentage peulen met vlekken
vanAscochytapisiisindemetantibioticabehandeldeobjecten na deoogstnog
zeer gering. Aangezien de schimmel ook voorkwam op de peulen zonder dat
karakteristiekevlekkengevormdwaren(hoofdstuk I, 6),ishettotalepercentage
aangetaste peulen echter groter. Dientengevolge ziet ook de aantasting der
zaden erminder gunstiguit danmen op grondvan hetaantal peulen metvlekken zou verwachten. Vooral bij die objecten,waar van een extreem hoog percentage Ascochytapisi in het zaaizaad uitgegaan is, was de aantasting van de
geoogste zaden ook bij de behandelde objecten nog aanzienlijk. De objecten
met een meer normale aantasting, zoals ook in de praktijk voorkomt, vertoonden echter na behandeling een belangrijk verminderde aantasting.
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48
5,6

5. EFFECT VAN DE ANTIBIOTICA OP KIEMING VAN HET ZAAD,
ONTWIKKELING VAN DE PLANT EN OPBRENGST

Het effect van de antibiotica op de kieming der zaden werd nagegaan in de
filtreerpapier-toets,in kas- en in veldproeven. In defiltreerpapier-toetswerd
gelet opnetaldan nietkiemender zaden endelengtevanhetworteltje na een
bepaald aantal dagen. In tabel 30zijn de gegevens weergegeven uit een proef,
waarinperobject50gezondezadengedurende24uurgeweektwerdenindiverse
concentraties van het antibioticum.
TABEL 30. Kieming en wortellengte in cm bij in rimocidine-sulfaat of pimaricine, raw 92%,
geweekte zaden. Ras Eminent, gezond, 24 uur geweekt en daarna uitgelegd op
vochtigfiltreerpapier;beoordeeld na 3dagen.50zadenper object.
Table 30. Germination androot lengthin cm of seeds,soaked inrimocidin sulphateorpimaricin, crude92%. VarietyEminent, healthy, soakedfor 24 hoursand laid out on
moistfilterpaper;assessmentafter 3 days.50seedsper treatment.
% gekiemde zaden
% germinatedseeds

concentratie (p.p.m.)
concentration{p.p.m.)
0
25
50
75
100
125
150
200
400

gemiddelde wortellengte
meanrootlength

rimocidine

pimaricine

rimocidine

pimaricine

100

100
100
100
100
100
100
96
98

2,3

2,3
2,4
2,2
2,2
2,3
2,2
1,9
1,4

-

100
100

-

100
96
92

-

-

2,3
2,5

-

2,3
1,8
1,3

-

Het antibioticum pimaricine geeft bij 150p.p.m. een lichte remmingvan de
kieming, rimocidine bij 200p.p.m. Bij dezeconcentratie loopt ook het percentage gekiemde zaden iets, doch slechts zeer weinig, terug. Dat rimocidine bij
100r

^ 8 0

z^eo
UJtft

i
£$20

0

50

100

150 200

300 0

50

0PK0MST NA12 DASEN
0PK0MST NA 26 DAGEN
EMERGENCE AFTER 12 DAYS EMERGENCE AFTER 26 DAYS

200

300

P.RM. RIMOCIDINE

FIG. 30. Opkomst na weken der zaden gedurende 24uur in diverseconcentraties rimocidine,
raw 76%. Links: uit 100 gezonde zaden, ras Rondo. Rechts: uit 150 aangetaste
zaden,rasEminent.
Emergenceaftersoakingtheseedsindifferentconcentrationsofrimocidin, crude 76%,
for 24 hours.Left: from 100healthy seeds,variety Rondo. Right:from 150infected
seeds,varietyEminent.
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hoge concentraties de kieming enigszinsvertraagt, werd ook waargenomen in
kasproeven, waarbij de zaden uitgezaaid werden in gestoomde grond (fig. 30).
Ook hier blijkt 75-100p.p.m.rimocidine,detegenAscochytapisiwerkzame
concentratie in vivo, de kieming niet nadeling te beinvloeden. Bij 200 en 300
p.p.m.treedt eenvertragingvandekiemingop,doch,zoalsuit defiguurblijkt,
wordt ook bij deze hogeconcentratie de uiteindelijke opkomst weinigverminderd.Bijziekezadentreedtditvertragend effect minder sterknaarvoren;waarschijnlijk wordthetminofmeergecompenseerddoorhetvoorhetzaadgunstige
effect opdeverhoudingzaad-parasiet. Dit vertragend effect bij hogere concentraties dan 100p.p.m.treedt nietaltijd inevensterkemate op.Somsishetzeer
gering (tabel 31) of zelfs afwezig tot een concentratie van 300p.p.m. In tabel
31 is de opkomst in gestoomde grond van gezond Eminent zaad, geweekt in
diverse concentraties rimocidine vergeleken met de opkomst van inpimaricine
geweekt zaad.
TABEL 31. Opkomst na 7 en 10 dagen van zaden, welke gedurende 24 uur geweekt zijn in
diverse concentraties rimocidine-sulfaat of pimaricine, ruw 92%. Per object 100
gezonde zaden, ras Eminent.
Table 31. Emergence,after7and10days,ofseedssoakedinvariousconcentrationsofrimocidin
sulphateorpimaricin, crude92%, for 24 hours.Per treatment 100 healthy seeds,
variety Eminent.
% opgekomen planten % plants emerged
concentratie (p.p.m)
concentration (p.p.m.)

0
50
75
100
150
200
400

rimocidine
na 7dagen
after 7days

pimaricine

na 10dagen
after10days

96

99

-

-

99
94
95
93
81

99
98
97
98
95

na 7dagen
after 7days

na 10dagen
after10days

94
96
97
86
83

98
100

-

-

-

99
99
98

Ookvoorpimaricinegeldtdusdatwekenineenhogeconcentratie(metname
150 en 200 p.p.m.) enige vertraging van de kieming geeft. Het totale aantal
opgekomen planten isechter ook bijdezeconcentraties nietofnauwelijks minder dan bij decontroles.
Indebeidebovengenoemdeproevenrespectievelfjk op filtreerpapier en in gestoomdegrond(tab.30,tab. 31)trad enigekiemremmingopnawekeninrimocidine200p.p.m.ofpimaricine150p.p.m.Daarmeteenoplossingvan75p.p.m.
van de zuiverestof reeds een goede ontsmetting verkregen wordt is een ruime
margeaanwezigtussendedosiscurativa endedosistolerata.
Omdeinvloed van een antibioticumbehandelingder zaden op de ontwikkelingder planten en de opbrengst na te gaan, werden enkeleproeven genomen,
waarbij het gewas werd opgekweekt in Mitscherlichpotten. De potten werden
gevuld meteengrondmengsel,bestaandeuit2delenongestoomdekleien 1 deel
gestoomde grond, beide gezeefd door een 5mm zeef. Hierdoorheen zijn ASF
korrels gemengd, N.P.K. = 12:10:18, in een hoeveelheid van 2gram per pot.
De maximale watercapaciteit van dit grondmengsel bedroeg 45%. De water56

capaciteit van de grond op het moment, waarop depotten gevuldwerden, bedroeg 33%. Dit watergehalte van de grond werd gedurende de gehele proef
gehandhaafd door depotten geregeld te wegen, enhetverloren gewicht bij te
vullen met water. Deze proef werd begin april 1955ingezet.
Als zaaizaad werd gebruikt gezond en zwaar aangetast zaad van het ras
Eminent, behandeld met rimocidine in de vorm van een slurry. Per object
werden 64zadenuitgezaaid,in 8 potten. De64zadenuiteenobject werdengeschud met een papje, bestaande uit 100 mg rimocidine (ruw 76%), 25 mg
carboxy-methylcellulose en0,25ccwater. De objecten waren:
1. gezond zaad, onbehandeld.
2. gezond zaad, met rimocidine behandeld.
3. aangetast zaad, onbehandeld.
4. aangetast zaad, met rimocidine behandeld.
De oogst had beginjuli plaats. De aan deze planten verrichte waarnemingen
enberekeningen zijn weergegevenintabel32.
TABEL 32. Gegevens over planten, opgegroeid uit onbehandelde en met rimocidine (slurry)
behandeldezaden.Per object 8potten, elkmet 8zaden.Ras Eminent.
Table 32. Data onplants, grownfrom untreatedseeds andfrom seedstreated with rimocidin
(slurry). Pertreatment8pots, each with8seeds.VarietyEminent.
gezond zaadjhealthyseed
onbehandeld
control
aantal opgekomen planten . . .
numberofplantsemerged
aantalbladerenperplantop29/4 .
numberofleavesperplanton2914
aantalbladerenperplantop13/5 .
numberofleavesperplanton13/5
lengteplantenincmop29/4 . . .
lengthofplantsincmon29j4
lengteplantenincmop13/5 . . .
lengthofplantsincmon1315
lengte planten in cm op 4/7 . . .
lengthofplantsincmon4/7

63

rimocidine
rimocidin
62

ziekzaad/diseasedseed
onbehandeld
control
32

rimocidin
rimocidin
32

3,9

4,0

3,7

3,9

7,5

7,4

7,0

7,2

7,8

7,7

6,6

7,4

30,6

32,3

26,6

35,1

39,3

45,7

47,1

48,0

2,8

3,0

3,5

3,9

3,4

3,3

4,3

4,1

168,5

167,6

138,7

144,3

numberofpodsperplant
numberofseedsperpod
yield ingms

Uit de tabel blijkt, dat de opkomst van sterk door Ascochytapisi aangetast
zaad veel slechter is dan die van gezond zaad. Ook rimocidinebehandeling
brengt hierin geen verbetering. Het antibioticum kan klaarblijkelijk een door
Ascochyta pisi ten dode gedoemd kiempje niet meer redden. De waarde van
eenrimocidinebehandeling moet danooknietgezochtwordenindeverbetering
vandeopkomst,dochineenverminderingvanhetaantalziekeplantjes, dieals
verspreidingsbron fungeren. Verderblijkt uitvergelijking vankolom 1 metkolom2,datbehandelingvangezondzaaizaadmetrimocidinenochopde ontwikkeling van de plant noch op de opbrengst een zodanige invloed heeft, dat betrouwbare verschillen met het onbehandelde object ontstaan.
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Dit geldt eveneens voor het ziekezaad, hoewel hier de tendens aanwezigis,
dat de lengte der planten in het onbehandelde object kleiner is dan in het behandelde.Dat deplantenuitziekzaad zichuiteindelijk sterker ontwikkelen dan
dieuitgezondzaadmoettoegeschrevenwordenaanhetgeringeraantalplanten
per pot.
Opgelijkewijzewerdin 1956eenmeeruitgebreideproefuitgevoerd;behalve
van zwaar aangetast zaad werd nu ook gebruik gemaakt van matig aangetast
zaad (30%) en licht aangetast zaad (10%). Naast rimocidine werd ook het
antibioticum pimaricine beproefd. Daar met de slurry-behandeling wisselende
resultaten verkregen waren, werden de zaden nu geweekt in 100p.p.m. rimocidine-sulfaat, 60 p.p.m. pimaricine of water. De proef werd uitgezaaid op
15maart 1956,engeoogst op4juli.Deresultatenzijnweergegevenintabel33.
TABEL 33. Gegevens over planten uit licht (10%), matig (30%) en zwaar (80%) aangetaste
zaden,diegedurende24uurgeweektwareninwater,rimocidine-sulfaat 100p.p.m.
of pimaricine, ruw 92%, 60p.p.m. Ras Eminent,64zadenper object.
Table 33. Data onplants,grownfrom slightly (10%), moderately(30%) andheavily (80%)
infectedseeds,whichweresoakedinwater,rimocidin sulphate100p.p.m. orpimaricin,crude92%, 60p.p.m. for 24hours. VarietyEminent,64seedsper treatment.

aantalplanten
numberofplants
lengte planten in cm op 25/4 . .
lengthofplants incm on25j4
lengte planten in cm op 14/5 . .
lengthofplants incmon14j5
aantal peulen per plant . . . .
numberofpodsperplant
aantal zaden per peul
numberof seedsperpod
opbrengst in gram
yieldingms
gewicht zaden per plant in gram
weightof seedsperplant ingms

63

io%

30%

runo- pimacidine ricine

rimo- pima- water T™°' P i m a '
cidine ncme
cidine ricine

63

64

54

43

80%

49

12,8 11,9 12,5 11,3 11,6 10,2

24
8,4

20
7,9

9,4

31,8 33,2 33,8 34,4 36,3 36,5 33,7 32,1 35,8
2,8

2,7

2,8

3,0

3,4

3,5

4,0

3,9

4,4

3,4

3,6

3,2

3,7

3,7

3,7

4,1

4,3

4,2

159
2,5

154
2,4

150

155

2,3 2,9

150
3,5

165
3,4

109
4,5

86
4,3

Bij het licht aangetaste zaad treden tengevolge van de antibioticumbehandeling geen verschillen op met in water geweekt zaad. Bij het matig en zwaar
aangetaste zaad is de opkomst bij de met antibioticum behandelde objecten
in dezeniet steriele grond ietslager. Bij een herhaling van dezeproef met een
groter aantal zaden werden evenwelgeen betrouwbareverschillen in opkomst
gevonden.Deandere grootheden in tabel 33geven geenbetrouwbareverschillentussen behandeld en onbehandeld te zien.
Ook in veldproeven met de rassen Rondo en Eminent, die met rimocidine
waren behandeld, werd geen schade van deze behandeling geconstateerd.
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16

73
4,5

6. INWENDIGE ZAADONTSMETTING MET ANTIBIOTICA IN VERGELIJKING MET MIDDELEN OP BASIS VAN TETRAMETHYLTHIURAMDISULFIDE EN ORGANISCHE KWIKVERBINDINGEN

De werking van de antibiotica rimocidine en pimaricine werd vergeleken
met die van de in de practijk bij erwtezaden gebruikte ontsmettingsmiddelen
opbasisvantetramethylthiuramdisulfide(TMTD)enorganischkwik.Vandeze
middelenzegt DE TEMPE(1955):„Van oudsisbekend,dat ontsmettingvanhet
zaadpractisch nietsuitrichttegenAscochytaenMycosphaerella". Hijillustreert
ditaaneenproefopfiltreerpapiermetnietgesorteerdetuinbouwerwten(tab. 34).
TABEL 34. Percentage Ascochyta + Mycosphaerella in 6 monsters tuinbouwerwten na behandeling met diverse zaadontsmetters. Filtreerpapier-toets (naar De Tempe).
Table 34. PercentageAscochyta + Mycosphaerellain 6 samplesof horticulturalpeas after
treatmentwithvariousseeddisinfectants. Filterpaper test{accordingto DeTempe).
Ascochyta +
Mycosphaerella
onbehandeld/anfrarferf
kwik Ijmercury I . .
kwik TljmercuryII . .
phygon
TMTD .

59%
51%
51%
51%
51%

Ook in onze proeven werd geen sterk effect met deze middelen verkregen
(tab. 35).
TABEL 35. Aantalziekeplanten uit zwaar aangetast Eminentzaad,nabehandelingmet middelen op basisvan TMTD (aatiram) en organisch kwik (germisan),in vergelijking
metheteffect na behandelingmet rimocidine.
Table 35. Number of diseased plants from heavily infected seed, variety Eminent, after
treatment with aatiram (TMTD) andgermisan(organicmercury), incomparison
withtheeffectofa treatmentwith rimocidin.
aantal zaden
numberofseeds

zieke planten
diseasedplants

onbehandeld/u/irrea/et/ . .

200
200
200

61
44
3

onbehandeld/a/tfratfed . .
germisan-droog/rfry . . .

100
100
100

16
13
0

De behandeling met het antibioticum geschiedde door de zaden 24 uur in
eenoplossingvan 100p.p.m.teweken,diemetaatiramenkwikdoor dezaden
te schuddenmet eenhoeveelheidpoeder overeenkomendmet 2gram/kgzaad,
zoalsdatindepractijkplaatsheeft. Ookwanneerdezadengeweektwerdenin
een suspensievan TMTD, 100p.p.m., Weekin defiltreerpapier-toetshet percentagezadenmet myceliumnog 65%tebedragen tegenover 70% in decontrole.
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Hetisduidelijk dat metdeTMTD-enkwikmiddelenalleenhet oppervlakkig
aanwezig zijnde mycelium gedood wordt, en dat deze middelen derhalve het
zaad onvoldoende ontsmetten tegen Ascochyta en Mycosphaerella.
7. BESPREKING

Bijdebehandeling van door Ascochytapisiaangetaste erwtezaden metrimocidine en pimaricine had toediening van de antibiotica op verschillende wijze
plaats. Met weken in een oplossing werd steedseen zeer goed resultaatverkregen. Dit is echter een voor de practijk omslachtige methode; onderzoekers in
Zweden evenwel achten uitzaaien van geweekte en teruggedroogde erwten
practisch uitvoerbaar. Veel eenvoudiger echter zou een behandeling met een
„slurry", of een geconcentreerde suspensiein methanol zijn; beide zijn min of
meertevergelijken meteendroogbehandeling. Hoewelmet dezemethodes ook
duidelijke, ensomszelfszeer goederesultaten verkregen werden, washet effect
hiervan meestal minder goed dan met weken. Met deze laatste methode werd
het aantal ziekeplanten in kasproeven met ongeveer 95% verminderd, zonder
dateenschadelijkewerkingvielwaartenemen.Indeveldproevenvan 1956was
ditresultaatzekernietongunstiger.Hetisechternietgelukteen 100%ontstnettingteverkrijgen zonder een schadelijk effect opdekieming.
In hoofdstuk I is beschreven dat een goed sporulerende zieke plant in een
voordeschimmelgunstigseizoen ongeveer 1 m2van eenvatbaar raszwaar kan
aantasten, hetgeen overeenkomt met een percentage zieke planten van ruim
1%, berekend op het aantal uitgezaaide zaden. Wanneer we zouden uitgaan
van voor 20% aangetast zaaizaad - zaad met een hoger ziektepercentage zal
in de practijk zelden als zaaizaad gebruikt worden -, dan kunnen we hieruit
ongeveer 5% ziekeplanten verwachten, en na weken in rimocidine of pimaricine 0,25%. Daar sommige planten na korte tijddoodgaan, en andere slechts
weinig aangetast zijn, kunnen wedit percentage wel ongeveer gelijkstellen met
0,1% goed sporulerende planten. Opgrondvan deuit de verspreidingsproeven
verkregen gegevens lijkt het aannemelijk, dat zelfs in een regenachtig seizoen
ditpercentagetelaagisvooreenvoldoende opbouwvan de schimmelpopulatie
overhetgeheleveld.Dezeberekeningisin overeenstemming met deindeveldproeven gevonden resultaten. Bij de objecten, waarin uitgegaan is van 10 en
30% aantastingin hetzaaizaad, iseen sterk effect van debehandeling met antibioticum waar te nemen, doch bij zaaizaad met 80% aantasting ishet uiteindelijke effect onvoldoende. Bovendien dient hierbij vermeld te worden dat de
bovenstaande berekeningen en resultaten betrekking hebben op een voor
Ascochytapisizeervatbaarerwteras,ineenvoordezeschimmelgunstigseizoen.
Behalve de in hoofdstuk II genoemde verschillen in vitro tussen rimocidine
en pimaricine, kwamen ook bij de zaadbehandeling verschillen naar voren.
Pimaricine remde in een concentratie van 150 p.p.m. de kieming der zaden
reeds enigszins, doch rimocidine pas bij 200 p.p.m. Daarnaast werd waargenomen dat pimaricine ook in eenietslagerconcentratie werkzaamwas.
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HOOFDSTUK IV

NADER ONDERZOEK BETREFFENDE DE INWENDIGE
WERKING VAN RIMOCIDINE EN PIMARICINE
1. INLEIDING

Uithetvoorgaandehoofdstuk isgeblekendatdoorAscochytapisiaangetaste
erwtezaden met goed resultaat door de antibiotica rimocidine en pimaricine
ontsmet kunnen worden. Evenwel geeft een gering percentage der aangetaste
zaden ook na ontsmetting nog zieke planten. In dit hoofdstuk is getracht dit
verschijnsel nader te belichten.
Na bespreking van het gebruikte materiaal en de gevolgdemethodes(IV,2)
zaldebindingvan deantibiotica aanhetweefselvandezaden behandeld worden (IV, 3) en vervolgens het binnendringen der antibiotica in de zaden, bepaald volgens de extractiemethode (IV, 4). In IV, 5 zal nagegaan worden in
hoeverre de schimmel in het zaad onderdrukt wordt enwelkefactoren hierop
invloed uitoefenen, waarna de verkregen resultaten besproken zullen worden
(IV,6).
2. MATERIAAL EN METHODIEK

Tenzij anders vermeld is in dit hoofdstuk uitsluitend zuiver rimocidine-sulfaat enzuiverepimaricine gebruikt.
ZoweldeaangetastealsdegezondezadenwarenvanhetrasEminent.
De extractie der zaden had plaats met methanol. Het apparaat waarmeede
extractie uitgevoerd werd bestaat uit een erlenmeyer van 500ml, in de mond
waarvan een koeler aangebracht is. Aan deze koeler hangt een emmertje,
waarindeteextraheren stof gebrachtwordt, gewikkeldinfiltreerpapier. Op de
bodemvan deerlenmeyer bevindt zichhet extractiemiddel,dat bij verwarming
verdampt, tegen de koeler condenseert, en in het emmertje terugdruipt; wanneer ditbijna vol is,treedt een hevelin werking,waarna deextractie opnieuw
begint. Extraheren gedurende 3kwartier bleekvoldoende. Door aan het einde
van dezeperiode een ofmeeremmertjes vloeistof teverwijderen, telkens voordat dehevelin werkingtreedt, wordt deduurvan het hieropvolgendeindampenin Claisen-kolven aanmerkelijk bekort. Gewerkt ismet een serievan 6van
deze apparaten op een waterbad.
Het tot een fractie van een cm3 ingedampte extract werd op een schijfje
filtreerpapier meteendiametervan9mmgebracht; dit werdin eenpetrischaal
met agar gelegd,waarin sporenvanAspergillusniger uitgezaaid waren.Na een
etmaal werd de diameter van de remmingszone, verminderd met die van het
schijfje, genoteerd.
Daartijdensdeextractieenhetindampenverliezenaanantibioticumoptreden
en mogelijk niet alhet in het zaad aanwezige antibioticum door extractievrij61

komt, werden naast elke bepaling een reeks controle bepalingen uitgevoerd.
Hiervoor werdeninwatergeweekteerwtengebruikt,waaraan, nafijnwrijvenin
een mortier, bekende hoeveelheden antibioticum toegevoegd werden voor het
beginvandeextractie.Deverliezentengevolgevanextractieenindampentreden
dan ook in decontroles op,zodat vergelijking van deremmingszonesmogebjk
wordt.
3. BINDING AAN HET WEEFSEL VAN HET ZAAD

Bijhetzoeken naar eenmethodeomhetantibioticum rimocidineinhet zaad
te kunnen aantonen, werd aanvankelijk het volgende beproefd. De cotylen en
kiempjes van in rimocidine geweektezaden werden uitgelegd op eenvoedingsbodem van havermoutagar, waarin sporen van Aspergillus niger uitgezaaid
waren. Na bebroeding gedurende 24 uur bij 24°C, werd nagegaan of om de
zaaddelen eenremmingszone ontstaan was,teneinde degrootte hiervan tevergelijken met de remmingszones, veroorzaakt door bekende hoeveelheden
rimocidineinschijfjes filtreerpapier. Doorgaansverschenen erechter geenremmingszones omcotylen en kiempjes uit zaden, die gedurende 24uur in rimocidine 100p.p.m.geweektwaren,terwijl dit tochdeconcentratiewas,dieeenzo
sterk ontsmettende werkingtegeninwendiginhetzaadaanwezigmyceliumuitoefende. Wei werden remmingszones verkregen wanneer de zaden in hogere
concentraties geweekt werden, nl. van 200-1000 p.p.m. Soms ontstonden er
ookkleineeneenenkelemaalzelfsgroteremmingszones ominwater geweekte
zaden, mogelijk tengevolgevan antibiotica, spontaan doormicroorganismen in
de oplossing gevormd. Het feitdatdoorgaans geen remmingszones ontstonden
nawekenderzadenin eenoplossingvan 100p.p.m. kon drieoorzaken hebben:
1. De rimocidine dringt bij weken in een oplossing van 100p.p.m. niet in
voldoende matein decotylen ofhet kiempje door.
2. Het antibioticum dringt welin voldoende mate binnen, doch het wordt
geinactiveerd.
3. Het antibioticum dringt binnen, doch er treedt een zodanige binding aan
hetweefselvanhetzaad op,dathetmoeilijk indeagardiffunderen kan.
De eerstemogelijkheid leek niet waarschijnlijk, daar in dat gevalmoeilijk te
begrijpen zou zijn, hoe Ascochytapisiin het zaad gedood wordt. Verder werd
gevonden dat ook wanneerrimocidine welinvoldoende mateinhet erwteweefsel aanwezig was, er toch geen remmingszone ontstond. Dit bleek uit de volgendeproef.Tweeinwater gezwollen erwten werden afzonderlijk fijngewreven
in een mortier. Aan de eerste werd 60,aan de tweede 600y rimocidine toegevoegd.Daarhetvolumevaneengezwollen erwt ± 400mm3bedraagt, betekent
ditdat deantibioticumconcentratieindepapjes 150,respectievelijk 1500p.p.m.
was.Depapjeswerdennuelkineenglazenringetje van 13 mmdiameteropeen
petrischaal met Aspergillusniger gebracht. Er ontstondengeenremmingszones,
terwijl om de controleringetjes, waarin een evengrote hoeveelheid antibioticumin water aangebracht was, doch nu zonder erwteweefsel, grote remmingszonesontstonden. In dit gevalmoeterdus sprakezijn vaninactivering door of
adsorptie aanheterwteweefsel. Ditisonderzochtdooreendergelijk erwtepapje,
waaraan 600 y rimocidine toegevoegd was gedurende l j uur met methanol te
extraheren. Het extract werd in een Claisen-kolf ingedampt tot een fractie van
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eencm3,engebracht op een schijfjefiltreerpapiervan 9mmdiameter. Ditveroorzaakte op een petrischaal met Aspergillus nigereen grote remmingszone.
Het antibioticum wasdus na toevoeging aan het erwtepapje niet onwerkzaam
geworden,zodat demogelijkheid vantotaleinactiveringvervalt,enweeenbinding aan het weefsel moeten aannemen, die diffusie in de agar verhindert of
remt.
Ookvoorpimaricinekon eendergelijkebindinggeconstateerdworden,evenwelinminderematedanvoor rimocidine.Ditbleekuithetfeit, dat omcotylen
uit zaden, die gedurende 24 uur in een pimaricineoplossing van 75p.p.m.geweekt waren en daarna uitgelegdin eenpetrischaal met sporenvanAspergillus
niger,wel een remmingszone ontstond. Daar per erwt van beide antibiotica
ongeveer een gelijke hoeveelheid opgenomen wordt (IV, 4), volgt hieruit dat
rimocidinein sterkeremateaanhetweefselgebondenwordt danpimaricine.
4. BINNENDRINGEN IN HET ZAAD

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan rimocidine tengevolge van binding aan
hetweefsel, moeilijk aangetoond worden door uitleggenderzaden opeenvoedingsbodemmeteenvoorditantibioticum gevoeligeschimmel.Metbehulpvan
methanol kan het echter uitzaden geextraheerd worden.Daaromislangsdeze
weghetbinnendringenvanbeideantibioticainhetzaadnader onderzocht.
Opdehiervoorbeschrevenwijzeisnagegaanhoeveelrimocidinerespectievelijkpimaricineaangetoond konwordenineendrietalgezondeerwten,diegedurende24uurineen 100p.p.m. oplossingvaneenvanbeideantibioticageweekt
waren (tab.36).
TABEL 36. Bepalingvandehoeveelheid antibioticum inhetzaad.Deextractenvanzaden,die
gedurende24uur geweektzijn in 100p.p.m.rimocidine-sulfaat of pimaricine,vergelekenmetdievaneenstandaardreeks. RemmingszonesinAspergillusniger.
Table 36. Assessmentof theamountofantibioticsintheseed. Theextractsof seeds, soakedin
100p.p.m. rimocidin sulphateorpimaricinfor 24 hours,comparedwith thoseof a
standardrange.Inhibitionzones inAspergillus niger.
3 erwten, geweekt in:
3peas, soakedin:

toegevoegd:
added:

remmingszones in mm
inhibition zones inmm

water
water

10yrimoc.
20yrimoc.
50yrimoc.

8
1
5
9

water

10ypimar.
20y pimar.
50ypimar.

11
4
g
12

Zowelbijrimocidinealsbijpimaricineblijktongeveer40yin3erwtenaangetoond te kunnen worden, d.i. 13y per erwt. Verder valt in de bovenstaande
tabelop,datalleremmingszonesindeproef metpimaricinegroterzijndandie
in de proef met rimocidine, hoewel de hoeveelheid aanwezig antibioticum gelijk is. Ookindeproevenmetschijfjes filtreerpapier gafpimaricinegroterremmingszones dan rimocidine (hoofdstuk II, 3).
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Wanneerwedehoeveelheidbinnengedrongenantibioticum(13Y)uitdrukken
indelenpermillioen,betrokkenophetvolumevaneengezwollenerwt(0,4 cm3),
dankomenwevoorbeideantibioticaopeenconcentratievanongeveer33p.p.m.
Hetantibioticumisechternietgelijkelijk overhetzaadverdeeld,zoalsblijktuit
de onderstaande proeven.
Eenaantal gezondeerwten,rasEminent,werd gedurende24uur geweektin
100p.p.m.rimocidine,respectievelijkpimaricine.Hiernawerdvandekiempjes,
zaadhuiden en cotylen elk 0,5 gram genomen en geextraheerd. De door de
extracten veroorzaakte remmingszones in Aspergillus nigerwerdenvergeleken
metdievaneenstandaardreeks,bestaandeuitzadendienawekeninwaterwerdengepeldenfijngemaakt,enwaaraanvoordeextractie 10,20of 50yantibioticum per erwt toegevoegd werd (tab. 37).
TABEL 37. Verdeling van het antibioticum in het zaad. De extracten van gelijke gewichten
aan cotylen, kiempjes en zaadhuiden vergeleken met die van een standaardreeks.
Zaden gedurende 24 uur geweekt in 100p.p.m. rimocidine-sulfaat of pimaricine.
Remmingszones in Aspergillus niger.
Table 37. Distribution of the antibioticsin the seed.The extracts of equal weightsofcotyledons, embryosandseedcoatscomparedwiththoseofastandardrange.Seedssoaked
in 100p.p.m. rimocidinsulphateor pimaricin for 24 hours. Inhibition zones in
Aspergillus niger.

0,5 gram
0,5 gms

cotylenlcotyledons .
Mempjeslembryos . .
zaadhuiden/seerfcoats
cotylen/cotyledons .
cotylen/cotyledons .
cotylenlcotyledons .
cotylenlcotyledons .
kiempjes/embryos. .
zaadhuiden/seerfcoats
cotylen/cotyledons .
cotylenlcotyledons .
cotylenlcotyledons .

zaad geweekt
in 100p.p.m.:
seedsoaked
in100 p.p.m.:

rimocidine
rimocidine
rimocidine
water
water
water
pimaricine
pimaricine
pimaricine
water
water
water

berekende
concentratie
inhet zaad
calculated
concentration
intheseed

toegevoegd
added

remmingszone
inhibitionzone

20p.p.m.
75p.p.m.
75p.p.m.

10yrimocidine
20y rimocidine
50yrimocidine

0 mm
6 mm
6 mm
0 mm
5 mm
8 mm

25p.p.m.
75p.p.m.
50p.p.m.

10ypimaricine
20y pimaricine
50ypimaricine

5 mm
11 mm
10 mm
6 mm
10mm
12mm

Uitdezetabelblijktdatvoorbeideantibioticadeconcentratieindezaadhuid
endekiempjesaanmerkelijkhogerligtdanindecotylen.Daarvoorrimocidine
in een paar cotylenjuist geen antibioticum aangetoond kon worden, isdeze
proef^rhaald met 3paar cotylen;per paar Weektoen 8Y antibioticumaann « w J n '1 A gt•b Ql o neSnesvt eeeenr overeenkomt
meteenconcentratievan20p.p.m.
de
,n
SfrfS
™ .
meer naar buitengelegendelen der cotylenis
P
een duidelyk verschilg,n
antibioticumconcentratie waar te nemen. Van beide
7Ztl'L^
^ m n e 6 x t r a h e e r d - nadat dezaden 24uur in eenantibioticumconcentratievan 100p.p.m.geweektwaren(tab.38)
inZMII
I " f 6 r e m m i n fzones vergelijkenmetdievandestandaardreeksen
Hew l n L f f t h"UtlI\en W e l u e r u i t bere kenen dat de rimocidineconcentratiein
de buitenhelft bijna 30 p.p.m., e n in de binnenhelft minder dan 8 p.p.m.is.
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TABEL 38. Verdelingvanhetantibioticum inhetzaad.Deextractenvandebinnen- enbuitenhelft van cotylen vergeleken met die van een standaardreeks. Zaden 24 uur geweekt in 100 p.p.m. rimocidine-sulfaat of pimaricine. Remmingszones in Aspergillus niger.
Table 38 Distribution of theantibioticsin the seed.Theextracts of the innerandouterhalf
of thecotyledonscomparedwiththoseof astandardrange. Seedssoakedinrimocidin
sulphateorpimaricinfor 24hours. InhibitionzonesinAspergillusniger.
zaden geweekt in:
seedssoaked in:

extractie van 1J gram:
extraction of1$ gms:

remmingszones
inhibitionzones

rimocidine 100 p.p.m.
rimocidine 100 p.p.m.
pimaricine 100 p.p.m.
pimaricine 100 p.p.m.

buitenhelft/oufe/- half
binnenhelft/Z/wer half
buitenhelft/o«?er half
binnenhelft/wner half

7 mm
0 mm
11,5 mm
2 mm

Voorpimaricinevindenweindezeproefconcentratiesvanruim35,respectievelijk 5 p.p.m.Indebinnenhelft dringtdusveelminderantibioticum binnen.
De bovenstaande proeven zijn allegenomen met niet of nietmerkbaar door
Ascochytapisi aangetaste zaden, daar de matevanaantasting invloed heeft op
dezwellingvanhetzaad (fig.31),enmogelijkook op demate,waarinhetantibioticum binnendringt.
Door GRUMMER & MACH(1955)isnl.aangetoond,datdeantibioticapatuline
en streptomycine beter binnendringen in door Colletotrichum lindemuthianum
aangetaste bonen dan in gezonde bonen. Tn een orienterend onderzoek met
oxytetracycline werden overeenkomstige resultaten verkregen ten opzichtevan
door Ascochytapisi aangetaste erwtezaden. Dit onderzoek kon met oxytetracycline veel eenvoudiger geschieden dan met rimocidine. Het eerste antibioticumwordtnl.veelmindersterkaanhetzaadgebonden,waardoor het mogelijk
iseenkleinehoeveelheid antibioticum in eenstukje erwt aan tetonen, door dit
uitteleggenopeenmetBacillussubtilisbezaaidepetrischaal,endeveroorzaakte
remmingszonetemeten. Daartoewerd elk cotyl,na24uurwekenvanhetzaad
ineen oxytetracycline-oplossing van 100p.p.m.ineendrietalschijfjes verdeeld,
en elk schijfje in een aantal kleine blokjes. Uit de gevormde remmingszones
bleek, dat oxytetracycline tot in de binnenste delen van het zaad doordringt,
enwelinaangetastzaadin sterkerematedan ingezondzaad.Voortsblijkt ook
dat bijeenaangetastzaadinhetziekedeelmeerantibioticumbinnendringt dan
in het gezonde deelvan het zaad. Hierna ismet behulpvan extractie getracht
na tegaan of dezewaarnemingen ookvoor rimocidine gelden.Hiertoe werden
gezonde enzieke zaden van het ras Eminent gedurende 24uur geweekt in een
100p.p.m. oplossing van rimocidine, respectievelijk pimaricine, en daarna gepeld. Per object werden 3gepelde zaden geextraheerd; de remmingszones zijn
genoteerd in tabel 39. Verder zijn uit een aantal matig aangetaste zaden de
zieke delen en de overeenkomstige stukken van gezonde delen uitgesneden tot
eengewichtvan 1,5 gram,eneveneensgeextraheerd (tab.39).
Zowel rimocidine als pimaricine zijn na weken der zaden in grotere hoeveelheid in decotylen derziekezaden aanwezigdan in dieder gezonde zaden;
ookbij eenaangetasteerwtblijkt indeziekedelenmeerantibioticum aanwezig
tezijn dan indegezondedelen.
Verder ishet binnendringen van pimaricine onderzocht bij in water voorgeweektezaden,welkedusreedsgezwollenwarenvoordatzeineenoplossingvan
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TABEL 39. Bepaling van de hoeveelheid antibioticum in aangetaste en gezonde zaden, respectievelijk delen van het zaad. Zaden 24uur geweekt in 100 p.p.m. rimocidinesulfaat of pimaricine.Extracten vergelekenmetdievan een standaardreeks. Remmingszones in Aspergillus niger.
Table 39. Assessmentof theamountofantibioticsininfectedandhealthyseeds,orparts ofthe
seeds. Seedssoakedin100p.p.m. rimocidinsulphateorpimaricin.Extractscompared
with those of a standardrange.Inhibitionzones in Aspergillusniger.
zaden geweekt in:
seedssoaked in:
rimocidine-sulfaat
rimocidin sulphate
rimocidine-sulfaat
rimocidin sulphate
rimocidine-sulfaat
rimocidin sulphate
rimocidine-sulfaat
rimocidin sulphate

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

extractie van:
extraction of:

remmingszones
inhibitionzones

3 aangetaste, gepelde zaden
3 infected,peeledseeds
3 gezonde, gepelde zaden
3 healthy,peeledseeds
1,5 gram aangetaste delen
1,5gms infectedparts
1,5 gram gezonde delen
1,5gms healthyparts

7 mm

3 aangetaste, gepelde zaden
3 infected,peeledseeds
3 gezonde, gepelde zaden
3 healthy,peeledseeds
1,5 gram aangetaste delen
1,5gms infectedparts
1,5 gram gezonde delen
1,5gms healthyparts

13mm

3 mm
3 mm
2 mm

11mm
13mm
9 mm

het antibioticum geweekt werden. Het extract der cotylen gaf even grote remmingszonesalshetextractvancotylenuiterwten,diealleeninhet antibioticum
geweekt waren. Dit houdt in dat de snelle wateropneming tijdens de zwelling
nietbeslissend isvoor dematewaarin het antibioticum binnendringt.
Tenslotteisnagegaan ofna hetwekenderzaden nogantibioticum vanuit de
zaadhuid in de cotylen diffundeert. Hiertoe is de hoeveelheid pimaricine bepaald in cotylen van direct na het weken gepelde, en van 24 uur later gepelde
zaden.Erwerdslechtseenklein,nietbetrouwbaar verschil gevonden.
5. ONDERDRUKKING VAN ASCOCHYTA IN HET ZAAD

Omeenindruk tekrijgen betreffende deaanwezigheid van noglevend myceliumin deverschillende delenvan het zaad na wekender zaden in rimocidine,
isdevolgendeproefopgezet. 100zadenwerdengedurende24uurbijkamertemperatuur geweekt in een 100p.p.m. rimocidine-sulfaat-oplossing. Hierna werden dezaadhuid, decotylenenhetkiempjeapart uitgelegd ophavermout-agar.
Na 10dagen werd bepaald op welkezaad-delen mycelium van Ascochytapisi
wasuitgegroeid (tabel40).
Op de zaadhuid groeide geen mycelium, maar in de cotylen of het kiempje
wasdeschimmelbij 8%derzadennognietgedood.Wanneer evenweldezaden
niet gepeld werden, washet aantal zaden waarop mycelium groeide na weken
inrimocidine,aanmerkelijklager.Detijdsduur gedurendewelkedezaadhuidna
debehandeling omhetzaad moetblijven, om dit effect teverkrijgen is onderzocht in de volgende proef. Aangetaste erwten werden gedurende 24 uur ge66

TABEL 40. Effect van rimocidine op Ascochyta in verschillende delen van het zaad. Ras
Eminent, 100zaden, gedurende 24 uur geweekt in 100p.p.m. rimocidine-sulfaat.
Delen der zaden uitgelegd op havermoutagar.
Table 40. Effect of rimocidin on Ascochyta in differentparts of the seed. Variety Eminent,
100seeds,soakedin 100p.p.m. rimocidin sulphatefor 24hours. Parts of theseeds
laidout onoatmealagar.
aantal/number

mycelium op/myceliumon:
alleen cotylen
jcotyledons only . . .
alleen het kiempje/embryo only . . . .
kiempje+ cotylen/embryo+ cotyledons
zaadhuid
/seedcoat

weekt in een oplossing van 100p.p.m. rimocidine (ruw, 76%). Onmiddellijk
daarna werd een gedeelte der zaden gepeld en uitgelegd op vochtig filtreerpapier. Deandereerwtenwerdenpasnarespectievelijk 2,4,6,8en24uurgepeld
enuitgelegd,eneengedeeltenietgepeld.Alscontrolediendeninwatergeweekte
erwten, diealdan nietgepeldwerden.Per object werden 35 zaden gebruikt.
TABEL 41. Invloed van tijdstip, waarop geweekte zaden gepeld worden, op het percentage
Ascochyta pisi volgens de filtreerpapier-toets. Ras Eminent, 24 uur geweekt in
rimocidine, ruw 76%, 100p.p.m. of water.
Table 41. Influenceof timeof peelingofsoakedseeds onpercentageof Ascochytapisiby the
filter paper test. Variety Eminent, soakedfor 24 hours in rimocidin,crude 76%,
100 p.p.m. or water.
aantal zaden met mycelium na weken in:
gepeld:
numberofseedswithmyceliumaftersoakingin:
peeled:
water
rimocidine
direct na v/ekea/directlyafter soaking .
na 2 uuilafter 2 hours
na 4 uuxjafter 4 hours
na 24uuxjafter 24hours

9
9
6
4
3
1
1

18

28

Het aantal zaden, waaropmycelium uitgroeit, blijkt kleinerteworden naarmate dezaadhuid later verwijderd wordt. Ter verklaring van dit verschijnsel is
gedacht aan de mogelijkheid, dat na het weken nog antibioticum vanuit de
zaadhuid naarbinnenzoudiffunderen. Ditkonechtermetbehulpvanextractie
niet overtuigend aangetoond worden (IV,4).
Zoalsvermeld is in hoofdstuk III, 3A, werd een volledige ontsmetting verkregen, wanneer dezaden voor het weken in rimocidine eerst24 uur in water
werdengeweekt.Wanneerevenwelaanderimocidine-behandeling slechts8uur
weken voorafging, verschenen er toch nog enkele zieke planten, hoewel deze
aangetastezadenna8uuralnagenoeghunmaximumhoeveelheidwaterhadden
opgenomen (fig. 31).Hier speelt dusniet enkelhet gezwollenzijn van dezaden
voordebehandelingeenrol,dochde duurvanhetvoorweken.
Mogelijk moet hierbij gedacht worden aan een gevoeliger worden van de
schimmel na een bepaalde tijd van weken. Steun aan deze gedachte geeft een
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FIG. 31. Gewichtstoename van gezonde en door Ascochyta pisi aangetaste erwten, ras
Eminent, geweekt in water bij 23°C.
Increaseinweightof healthypeasandpeas infectedbyAscochytapisi, soakedinwater
at 23°C(48hours).

proef, uitgevoerd door mejuffrouw Dr. A. KAARS SIJPESTEIJN,1) waaruit bleek,
dat eenin groeiverkerende schimmel,indevormvan kiemendesporen,gevoeligerwasvoorrimocidine dan niet kiemende sporen. Voedingsoplossingen met
opklimmendeconcentraties rimocidinewerdengeentmeteenmengselvan2 delen sporen van een bruinsporige, methionine deficiente mutant, en 1deelsporen van een zwartsporige, normale Aspergillus niger. De oplossingen bevatten
glucose,dochgeenmethionine. Na 2dagenbleek bijdeconcentratiesrimocidinevan 1 p.p.m.enhogergeenkiemingtezijnopgetreden.Uitdebuizen,waarin
geenkieminghadplaatsgehadwerdopmethionine bevattendepetrischaleneen
hoeveelheid suspensie afgestreken. Wanneer geenrimocidine gebruikt zou zijn,
mochtenhieruit, blijkens controleproeven, 25zwarteen 50bruine koloniesverwachtworden.Erwerdenechtergemiddeldongeveereenzwarteen ± 30bruine
koloniesaangetroffen. Denormaal groeiendezwarteAspergillusnigerwerd dus
doorrimocidinenagenoeggeheelgedood,endezondermethioninenietgroeiendemutant slechtsvoor40%.Wanneer diteveneenszougeldenvoor rustend en
actiefgroeiendmycelium,danishetdenkbaardatdeschimmeldoorvoorweken
in water gevoeliger wordt voor het antibioticum.
Uitfig.31blijkt, dat door Ascochytapisiaangetaste zaden snellerwater opnemendangezondezaden,maardat detotalewateropname ietsminderis.
De curves verliepen analoog, wanneer in plaats van water een 100 p.p.m.
rimocidine oplossing gebruikt werd. Hoewel na 8 uur de wateropname het
maximum reeds bijna bereikt heeft, is de ontsmetting op dat moment nog onvoldoende. Zelfs na 16uur weken ishet effect nog duidelijk minder dan na24
uur (tab. 19). Nadat hetzwellenvan hetzaad vqltooidis,moetendezaden dus
nogenigetijdindeoplossingblijven teneindevoldoende ontsmetteworden.
Gezien de omstandigheid, dat een oplossing sneller binnendringt in zwaar
aangetaste zaden dan in gezonde zaden, en ook de uiteindelijke antibioticumconcentratie in aangetaste zaden hoger ligt (IV, 4),zou men de vraag kunnen
stellen of zwaar aangetaste zaden dan ook relatief beter ontsmet worden dan
zeer licht aangetaste zaden. De laatste, van welke het weefsel nog nagenoeg
x
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geheel intact is, zouden zich wat betreft de bovengenoemdepunten, meer als
gezonde zaden gedragen. Om dit te onderzoeken werden met behulp van een
ultraviolette lamp uit een partij Eminent zaad de volgende categorieen zaden
uitgezocht.
a) gezond: geen oplichten.
b) lichtziek: slechtskleinoplichtend stipje of vlekje.
c) matigziek: oppervlak oplichtend voor meer dan 1/3, doch voor minder
dan2/3.
d) zwaarziekzaad:meerdan 3/4vanhetoppervlak oplichtend.
Van elke categorie werden 100zaden gedurende24uur geweekt inwater of
rimocidine 100p.p.m.,enuitgezaaidin bakjes metgestoomdegrond. Hetaantalopgekomen enziekeplanten isweergegevenintabel42.
TABEL 42. Invloed van de graad van aantasting op de mate van ontsmetting. Ras Eminent.
100aangetastezadenperobject,24uurgeweektinrimocidine,ruw76%,100p.p.m.
Table 42. Influenceof the degreeof infectionon the rate of disinfection. VarietyEminent.
100infectedseedsper treatment, soaked inrimocidin, crude76%, 100 p.p.m. for
24 hours.
graad van aantasting
% zieke planten
% opgekomen planten
der zaden
% diseasedplants
% plantsemerged
degreeofinfection
rimocidine
a)water
b) rimocidine a/b
of theseeds
water
healthy
licht ziek
slightlydiseased. . .

95

96

4

1

4

91

93

6

1

6

78

79

25

3

8

61

77

35

2

17

moderately diseased
heavily diseased

De verhouding tussen het aantal zieke planten in het waterobject en dat in
het rimocidine-object is het grootst bij de zwaar aangetaste zaden. Hier komt
dus het merkwaardige feit naar voren, dat het percentage zieke planten uit
zwaar aangetastezadendoor rimocidineinsterkermateverminderdwordt dan
dat uit zeer licht aangetaste zaden. In verband met het sneller binnendringen
inaangetastweefselisditevenwel begrijpelijk.

6. BESPREKING

Door cotylen, zaadhuiden en kiempjes van in een antibioticumoplossing geweekte zaden afzonderlijk te extraheren en het extract teonderzoeken op fungicidewerking, werd een indruk verkregen van de verdelingvan het antibioticumoverhetzaad.Hieruitbleekdatindezaadhuid enhetkiempjeeenconcentratie bereikt wordt van 50a 75p.p.m., in de buitenste lagen der cotylen een
concentratievan25a40p.p.m.,eninhetbinnenstederzadenongeveer5p.p.m.
Er bestaat duseen sterkeafname inantibioticumconcentratie naar hetmidden
vandeerwt.
In hoofdstuk I isaangetoond dat het merendeel der zieke kiemplanten ont69

staat doordat myceliumvanuit dezaadhuidhet kiempje aantast tijdens dekieming eneendeeldoordat hetkiempjevoor dekiemingreeds aangetast is. Het
is moeilijk denkbaar dat na weken der zaden in rimocidine eventueel overlevendmyceliumindezaadhuidofindecotylennogtotaantastingvanhetkiempje
in staat zou zijn. In hoofdstuk II (fig. 23)isnl. beschreven datJongmycelium
nietkanuitgroeien opeenvoedingsbodemmet50p.p.m.antibioticum,eenconcentrate dieook in het kiempje bereikt wordt. De enkeleziekeplanten, diena
behandeling nog verschijnen, moeten derhalve uit kiempjes gegroeid zijn, die
reedsvoor het zaaien aangetast waren.
Hetfeit, dathetmyceliumnietinallekiempjes gedoodwordt, moetmogelyK
verklaard worden door eenvariatie in gevoeligheid voor het antibioticum by
de schimmel. In dit verband kan opgemerkt worden dat rimocidine een veel
beter effect had opkiemende sporen dan op niet kiemende. Een anderemogelijkheid iseen ongelijke verdelingvan het antibioticum over de kiem, zodat de
dodelijke concentratie niet overalbereiktwordt.
.
Rimocidine enpimaricine gedroegen zich verschillend wat debinding innet
zaad betreft. Pimaricine diffundeerde nl. gemakkelijker uit behandelde zaden,
wanneer dezeop agaruitgelegd werden, waardoor grotere remmingszonesverschenendanomzaden,dieopovereenkomstigewijzemetrimocidinebehandeld
waren.
SAMENVATTING
Verschillende planteziekten kunnen met de tegenwoordig in gebruik zijnde
bestrijdingsmiddelen onvoldoende bestreden worden. De oorzaak hiervan hgt
in deomstandigheid dat debetreffende parasieten zich inwendig in deplant ot
het zaad bevinden, endaardoor voor dezemiddelen niet bereikbaar zijn. Voor
een succesvolle bestrijding zijn hier stoffen nodig, die in de plant of het zaad
kunnen binnendringen endaar deparasiet dodenzonder schadelijke nevenwerkingen.
In het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep voor Inwendige
Therapie bij planten T.N.O., is ophet Laboratorium voor Phytopathologyte
Wageningen onderzocht of antibiotica een oplossing zouden kunnen bieden
voor het hier genoemde probleem. Als proefobject is erwtezaad gebruikt, dat
door deschimmelAscochytapisiaangetast was.Dezeschimmelbevindtzichtot
diep in het zaad en ontsmetting met de gebruikelijke middelen heeft dan OOK
weinigresultaat. In devolgende korte samenvatting is afgeweken van deinde
inhoud aangegeven indeling.
Detoegepasteantibiotica, nl.rimocidine enpimaricine, hadden reedsinlage
doseringeensterkefungicide werking.Uitonderzoekbetreffende hetabsorptiespectrum in het ultraviolet bleek dat pimaricine evenals rimocidine tot de
polyenenbehoort. Indaglichtwerdvoor beideantibiotica een overgangvande
fungicidetransvormnaardeweinigofnietactievecis-configuratie geconstateerd.
Door weken der zaden gedurende 24 uur in een oplossing van ongeveer 75
delen per millioen werd het percentage zieke planten uit deze zaden van 30a
40% tot 1 a 2% teruggebracht zonder dat de kieming der zaden hierdoor verminderd werd. Opverschillende wijze is getracht de ontsmettende werking op
tevoeren; een 100%ontsmetting kon evenwel niet bereikt worden zonder dat
remming van de kieming optrad.
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Toediening der antibiotica in droge of semi-droge vorm gaf minder goede
resultaten, vermoedelijk doorafspoeling indegrond. Ookinveldproevenwerd
het aantal zieke planten door antibioticumbehandeling op overeenkomstige
wijze verminderd. Het geoogste zaad uit het behandelde object vertoonde 6-7
maalzoweinigaantastingalsdat uithet nietbehandelde object.
Dewerkingvan pimaricineismogelijk ietsbeter dan dievanrimocidine. Bij
beideantibiotica iseenduidelijke margeaanwezigtussendeconcentratiewaarbij deschimmelgedoodwordt endie,waarbij schade optreedt.
Voor het onderzoek naar dewijze, waarop deinwendige ontsmetting plaats
heeft en het effect dat ermee bereikt kan worden bleek het noodzakelijk het
parasitismevandeschimmelnadertebestuderen. UitproevenmethetrasEminent konden de volgende conclusies getrokken worden:
1. Bij 80% der aangetaste zaden bevond de schimmel zich dieper dan de
zaadhuid enbij mini40% wasookhetkiempje aangetast.
2. Eendeelderziekeplanten groeideuit kiempjes, diereedsvoorhetzaaien
aangetast waren, doch het merendeel ontwikkelde zichuit kiempjes diepastijdensdekiemingdoormyceliumvanuitdezaadhuidaangetastwerden.
3. De schimmel kon veelvuldig over grote afstand aangetroffen worden
inplanten of plantedelen waarop geen symptomen tezienwaren. Het isaannemelijk dat in het zaad aanwezig mycelium met het topmeristeem van het
kiempjeomhooggroeit, een„kettingvanmycelium"indeplant achterlatend.
4. Zaden van planten zonder symptomen konden langsinwendige wegaangetast worden door mycelium, dat reedsvanaf hetjeugdstadium in deze planten aanwezigwas.
5. De verspreiding van de schimmel in het veld geschiedde met regen en
wind, enover eenafstand dieafhankelijk wasvan dewindkracht. In demeeste
gevallen bedroeg deze afstand vanuit een kleine infectiebron niet meer dan
enkele tientallen centimeters in een periode.
Metbehulpvan extractievan behandeldezadenkonaangetoond worden dat
beide antibiotica tot in decotylen enhet kiempje kunnen doordringen. De in
de zaadhuid aangetoonde antibioticumconcentraties moeten in het algemeen
voldoende geacht worden om al het mycelium in de zaadhuid te doden. Ook
deconcentratieindekiempjesiszohoogdatmyceliumgroeinagenoegonmogelijkgeachtmoetworden. Dat desniettemin steedsenkelekiempjes onvoldoende
ontsmetwerdenmoetmisschienverklaardwordendooreenvariatieingevoeligheid voor het antibioticum bij de schimmel of een ongelijke verdeling van het
antibioticumover het kiempje.
Hoewel Ascochyta pisiin een seizoen door zaadontsmetting met deze antibiotica niet volledig geelimineerd kan worden, is het niet onmogelijk, dat de
aantasting doorjaarlijkse ontsmetting van het zaaizaad op eenzo laagniveau
gebrachtkanworden,datdedoordezeschimmelveroorzaakteschadevangeen
betekenis meeris.

71

SUMMARY
Introduction
Of late years increasing attention has been paid to the possibility of using
antibiotics for the control of plant diseases. Apart from a fungicidal or bactericidal effect, several of these antibiotics also possess the property of penetrating more or less easily into plants or seeds. This offers the possibility of
combatinginternalpathogens.
As a member of theWorkingParty for InternalTherapy of Plants,I studied
the disinfection of seedswhichwere internally attacked by fungi. In thiswork
peas were used which were infected by Ascochyta pisi. This fungus can penetrate deep into the seed and thus superficial treatments do not give adequate
control.
During tests of a number of antibiotics and culture fluids derived from
micro-organisms disinfection was very successful when infected seeds were
soaked in a culture liquid from Streptomyces rimosus (tab. 12). Further study
showed that the active substance in this liquid was the antibiotic rimocidin
discovered by DAVISSON CS. (1951). Later a new antibiotic was discovered at
the „Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek", Delft, Holland. It
wasproduced by Streptomyces natalensis*)andcalledpimaricin.Itappeared to
be related to rimocidin and has therefore been included in the investigations.
In the following review the results are not presented in the same order as in
the Dutch contents.
Properties of theantibiotics rimocidin andpimaricin
Both antibiotics have a strong fungicidal but no bactericidal action. Spore
germination and mycelial growth of the fungi Ascochytapinodella,Mycosphaerellapinodes and Ascochytapisi were inhibited at 6p.p.m. and 50p.p.m.
respectively(fig.23).Inpaper-discassaypimaricin gavelarger inhibition zones
than rimocidin (tab. 13), but when the antibioticwas mixed through the agar,
rimocidinwassomewhatmoreeffective (tab. 14,tab.15).
The maximum solubility of rimocidin sulphate and pimaricin in distilled
water is about 60 p.p.m. At 80°C. the solubility increases over 100 p.p.m.
Thesolubility ofpimaricinintheloweralcoholsissmall(2000p.p.m.inmethanol); that of rimocidin sulphate is a little greater (4000 p.p.m. in methanol).
The Sodium salt of pimaricin has an initial water solubility of 6%, but precipitatesagainafter ashorttime.
On thebasisof itsabsorption spectrum in the ultra-violet, pimaricin should
beclassified amongthepolyenes,moreparticularly in thetetraenes,whichalso
include rimocidin, antimycoin, nystatin and chromin. The fungicidal effect
decreased rapidly when the antibiotics in solution were kept in the light (fig.
24, tab. 16). Measurements of the ultra-violet absorption-spectra before and
after exposure to daylight for 10days showed that under the influence of the
lightatransitionfromtrans-tocis-configuration hadtakenplaceinthetetraenes
(fig. 21).When investigated by the paper chromatographic method rimocidin
and pimaricin behaved differently (fig.20).
l

) Neth.Patent 205.345
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Seed-disinfection bysoaking
Two methods were used for the assessment of the effects of the antibiotics
on Ascochyta infection ofpeas,after the seedshadbeensoakedin solutionsof
thecompounds. Inthefirst method theseedswereplacedonmoistfilter paper
in a flat traycoveredbya glassplate, and a count wasmadeofthe numberof
seeds from which the mycelium grew. This method is called the filter paper
test.In thesecondmethodtheseedswere sowninflatsofsteamedsoil,andthe
number of diseasedplantswhichdevelopedwascounted. (Byadiseasedplantis
meant- unlessstatedelse- adiseased plantarisingfromadiseasedseed.)
These tests showed that theseedscould be disinfected mostsatisfactorily by
soaking them in a solution of 7£p.p.m. of one of the two antibiotics in pure
condition or an equivalent of the crude antibiotic, for 24 hours. In a heavily
attacked seed sample of the variety Eminent thepercentage of seeds onwhich
mycelium grew out in thefilterpaper test was reduced from 80% to 1-5%
(fig. 26,fig.29), the number of diseased plants was reduced from 15-40% to
0.5-1.5% (tab. 17,tab.24).
Although the disinfecting influence of the two antibiotics was very great,
thefungus was not completely eradicated. Increasing theconcentration of the
antibiotic did not produce the desired result, while there was also the risk of
retarding the germination (tab. 18).
By lengthening the duration of the soaking to 48 hours it was possible
to obtain complete disinfection, but germination was impaired (tab. 19).
Attemptstoincreasethepenetration of theantibiotics byadding surface-active
agents or glycerine to the solutions'•were unsuccessful. AsSwedishresearch
workershadreportedthatseedsattackedbyAscochytapisicould be disinfected
with warm water, attempts weremade to obtain a complete disinfection by
combiningthismethodwith anantibiotictreatment.Thesealsowereunsuccessful,and awarmwater treatment alone appeared to have little effect (table22).
Finally,theinfluence ofthepHandthetemperatureoftheantibioticsolution
was investigated. The former appeared to have little effect (fig. 28) but the
temperature had a clearinfluence (fig.27).Soakingin anantibiotic solution of
100p.p.m.at35°Cfor24hoursgavecompletedisinfection, butthistemperature
was very detrimental to germination. This wasalsoimpaired at 30°C. A temperature which is a little above room temperature (about 25°C)is considered
the most suitable. There are indications that shaking during soaking increases
the effect of the antibiotics (tab. 20, tab. 21). By this means the number of
diseasedplantsderivedfrom a seedlot, showing80% infection withAscochyta
pisi,couldbereducedto0.6%,butinthiscasealso,disinfection wasnotcomplete.Ingeneral,pimaricinhadasomewhatstrongerdisinfecting influence than
rimocidin although the differences were very slight. However, pimaricin also
had a phytotoxic effect at a slightlylowerconcentration than rimocidin.When
pimaricin wasusedthegermination wasretarded at 150p.p.m.;withrimocidin
only at 200p.p.m. or more(tab. 30,tab.31).
Atthisconcentrationtheultimateemergencewasnotoronlyslightly inferior
to that when untreated seeds wereused (fig. 30).Sincethe two antibiotics are
effective at 75 p.p.m., the interval between the dosiscurativa and the dosis
tolerata isfairly considerable. Glasshouse andfieldtrialswithplants grown to
maturity from seed treatedwitheither antibiotic showed nodetrimental effect
oftheantibiotictreatment(tab.32,tab.33).
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Developmentofdiseasedplantsfrom seedsattackedbyAscochytapisi
In order to gainmore information on thewayinwhich theinternal disinfection takes place and on thepresence ofviable mycelium in a small percentage
of thetreated seeds it was necessary to examine,on the one hand the development ofdiseased plantsfrom infected seed,and onthe other the penetration of
theantibioticsinto the seed.
UsingthevarietyEminent,whichisverysusceptibletothedisease,aninvestigation was made of the way in which Ascochyta pisi occurs in seeds and in
diseased plants and also of the distribution of the fungus from these diseased
plantsinthefieldandtheattack onthepods.
When infected seeds are sown, seedlings emerge on which no symptoms
canbeobserved.Afewdaysafter emergence a greyish spotappears,mostly on
the epicotyl but often also on the leaves. It develops rapidly into a sunken
patch with a dark brown edge and a lighter coloured centre (fig. 17). When
seeds which had been pre-soaked in water were sown in steamed soil in the
glasshouse,thesesymptomsusuallyappeared after 10to 15days(fig. 1).
Of one sample of seeds of the variety Eminent showing 80% seed infection,
nearly one-third failed to germinate,over one-third gaveriseto diseased plants
and one-third gave apparently healthy plants. When the cotyledons, embryos
and seed coats of another sample of seed from the same batch were placed
separately on moistfilterpaper itwasfound that in 80% of the diseased seeds
the fungus had penetrated deeper than the seed coat, and in more than 40%
oftheseedsithadentered theembryo (tab. 1).In a trialwith seedsfrom which
the seed coat had been removed 5% diseased plants were obtained, and from
non peeled seeds17.5%. Most of thediseased plants therefore became infected
by the growth ofmycelium from the seedcoat into the embryo. Bydigging up
seedsat different times,peelingthem and sowingthem again itcould beascertained at what time thistook place.In pre-soakedseeds sownintheglasshouse
at20°Citappeared to occur onthe2ndand 3rd day after sowing(tab.2).
PresenceofAscochytapisiinplantsorpartsofplantswithoutsymptoms
Anatomical examination showed that in stem lesions the fungus occurs
exclusively in the epidermis and outer layers of the cortex. The cells are destroyed and collapse so that thestemislocallydepressed. Thepycnidiaarisein
thesedepressions(figs.3,4,5,6,7,8).Isolationsfrom diseasedplantsdeveloped
from infected seeds showed that the fungus often occurred on parts of plants
which were free of lesions. If a lesion occurred on the epicotyl, mycelium of
Ascochyta pisi mostly grew from all parts of the epicotyl lying between the
cotyledons and this lesion (fig. 19). Often, mycelium was also found above
similar single spots ontheepicotyls (tab.9).Thefungus was alsoisolated from
50plants out of 128which did not show symptoms but which had developed
from abatchofheavilyinfected seed(fig.2).Itwasalsopossibleto demonstrate
thepresence ofthe mycelium ofthepathogen on suchplants by microscopical
examination (fig. 9),but thiswasoften difficult since themycelium wasusually
very sparse. The observations suggest that the fungus grows upwards with the
meristem ofJhe embryo, thus leaving behind in the stem a chain of mycelium
whichmayofmay notbeinterrupted.Thatthischaincanbeverylongappeared
from trials in which plants from infected seedwere raised in darkness. Long
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brown stripes were observed on the epicotyls of some plants and Ascochyta
pisicould alwaysbeisolatedfrom thesestripes(fig. 18.)
Infection oftheseedsbymyceliumfromplantswithoutsymptoms
The question arosewhether this mycelium occurring intheplant would be
capable of attacking the seedsborne on suchplants. For thispurpose infected
seeds were sown in an isolated glasshouse and after emergence the diseased
plants wererejected. No Ascochytapisiwas observed on therest of the plants
during the whole growing season, and the harvested pods were apparently
healthy. The seeds from these pods were disinfected externally with corrosive
sublimate and placed on moist filter paper. After over 10 days incubation,
Ascochytapisi was isolated from 2 out of more than 500 seeds thus demonstratingthatasmallproportion oftheseedhadbecomeinternally infected.
Effectofenvironmentalconditionsonthenumberofdiseasedplants
Thenumbers of diseasedplants obtained from different samplesof oneseed
lotvariedconsiderably.FromtrialsinWisconsin-tanksitwasshownthatathigher
soil temperatures less diseased plants developed than at lower temperatures
(tab. 5).Whenswollenseedsweresown,thesoiltemperatureonthesecondand
third day after sowing appeared to exert a decisive influence (tab.4). It has
alreadybeenstatedthatinthisperiodtheembryomaybeattackedbymycelium
growingfrom the seedcoat. It thus seemspossible that themore rapidgermination at higher temperatures enables a higherproportion of the embryos to
escape infection.
Light intensity also exerted an influence on the number of diseased plants,
there beinglessinfection of the youngplants at lower light intensities (tab.7,
tab. 8).It ispossible that the physiological condition oftheplant playsa part
in this connection or that the quicker growth of the stem under low light
intensity causes the mycelium to be disrupted. No influence of the moisture
content ofthesoilcouldbeestablished.
Penetrationof theantibiotics into theseeds
Bothpimaricinandrimocidin(butespeciallythelatter)arestronglyabsorbed
bythetissueofthepea seed.It wasthusnotpossibleto estimatethe antibiotic
content of the seeds by means of inhibition zones around pieces of tissue
placedonagar.Theantibioticswere,therefore, first extracted from thevarious
seed tissues and the inhibition zone tests were made on the solutions thus
obtained.
It wasfound thathealthypeasabsorbed atleast 13y ofeither antibioticper
peawhen soaked for 24hours in a solution of lOOp.p.m.(tab.36).In theseed
coats and embryos there was a concentration of 50-75 p.p.m., in the outer
parts of the cotyledons 25-40p.p.m. and in the interior of the seeds no more
than 5p.p.m. (tab. 37,tab. 38,fig.25).It wasalso established that moreantibiotic substancepenetrated intodiseased than intohealthypeasand moreinto
the attacked parts than into healthy parts of the seeds (tab. 39).The concentrationsindiseasedtissuearethusprobablygreaterthanthosefound inhealthy
peas.Theseresultsapply both to rimocidin andtopimaricin.
Seeds were soaked in 100p.p.m. rimocidin and the seed coats, cotyledons
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and embryos incubated separately. Mycelium grew from 8% of the seeds,
5% of the embryos and 7% of the cotyledons (tab. 40). The fungus grew
from a lower percentage of intact seeds, presumably because the seed coat
continuedtoenveloptheseedandcontained muchantibioticsubstance(tab.41).
It has already been stated that most diseased plants develop from embryos
whichareattackedbymyceliumgrowingfromtheseedcoatduringgermination.
I t seemsmost unlikely that anyviablemycelium remaining in the seed coat or
the cotyledons after rimocidin treatment would be capable of attacking the
embryo,sinceithasbeenshownin vitrothatmycelialgrowthisgreatlyinhibited
by a low concentration of antibiotic whereas the antibiotic concentrations in
thevicinity of theembryoisfairly high.It can beconcluded, therefore, that in
the few seeds escaping the antibiotic treatment the embryos had already been
attacked beforegermination.Though,intheembryothereisanaverageconcentration of 50-75 p.p.m. which kills growing mycelium, some of the mycelium
survives. It seems possible either that there is an uneven distribution of the
antibiotic in the embryo or that resting mycelium has a high resistance to
antibiotics.In thisconnection it should benoted that invitro tests have shown
that non-germinating Ascochyta sporeswerelesseasily killedbyrimocidinthan
those which had already germinated.
SpreadofAscochytapisiinthe field
Theeffect ofasmallnumberofdiseasedplantsontheoccurrenceofAscochyta
pisi in the field has been ascertained. For this purpose a number of plots,
eachonemetre square,weresownwithhealthy seed;four weresituated behind
an orchard and werethus protected, and four werein an openfield.The peas
were sown on 12th April 1955; on 9th May a flower-pot was placed in each
plot, eachpotcontaining 1,2,3or4plants,bearingheavily sporulating lesions
of Ascochytapisi.The next day there were high winds with showers and after
a fortnight the first symptoms occurred on neighbouring plants. In the 15th
daytherewereagainheavyrainswhichresulted inawidespread increaseinthe
number of diseased plants from the 28th day. The amounts of disease at that
time are shown in thefigures12and 13.Shortly before the harvest the disease
had in most cases spread over the greater part of the plot; the seed harvested
had been attacked to the extent of 25-50%. The results of this experiment
suggest that the spread of the disease occurs during rainy weather and in the
direction of the wind. The distance over which the spores are disseminated is
increased with an increase in wind velocity. The distance amounted to 7cm.
on average and 12cm.maximally in protected plots and to 20cm. on average
and 65cm.maximally in the open field. The smallest source also produced
the smallestfinalamount ofdisease.
In a more comprehensive experiment (fig. 10, fig. 11) in which the source
consisted of50diseased plantsthesporescoveredadistance of3.50meters.
Ascochytapisionpodswithoutclearlymarkedspots
Infieldtrials a gradualbuilding up of the fungus population could beobserved.Apartfrom theattackintheform of typicalclearlymarkedspots,during
and after maturation atype of attack occurred whichwascharacterised by the
pycnidia not beinglocalized inclearly marked spotsbut being distributed over
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the whole pod (fig. 14, 15and 16).It appears that growth of Ascochytapisi
on dead or dying pod tissue is different from that on living green tissue. On
livingtissueaclearlymarked spotisformed butonmoribundtissuethe fungus
develops without restriction. In field trials it was established that more than
three quarters of the infected seedswere derived from pods with the „diffuse"
type of attack (tab. 10).This indicates that most of the seeds were attacked
during and after maturation. Theweather shortly before and after theharvest
and the way in which the plants dry in the field after harvesting will thus
greatlyinfluence thedegreeofattack oftheseed.Thisargumentprobably also
holds for Mycosphaerella pinodesand Ascochyta pinodella as also for these
fungi a diffuse type ofattack hasbeen found.
Effectofseed-treatment with antibioticsondiseaseincidenceinthe field
Fromtheforegoingitisclearthatasmallnumberofdiseasedplantsdeveloped
from diseased seeds in an unfavourable season can increase the fungus population during the growing seasonto suchalevelthat amassattack ofseedcan
take place. From trials in which the distribution of the fungus in thefieldhas
beenascertained, ithasbeencomputed thatinthecaseofasusceptiblevariety
likeEminent apercentageseedattackof2 \ to5%can,inarainyseason,yield
a product of which 20-50% is attacked. Glasshouse trials have shown that
treatment with rimocidinwillreduce thenumber ofdiseasedplantsbytwenty
times.Itisthusestimatedthat thetreatment of a 20% infected sample of seed
would so reduce the number of infected plants produced, that heavyseedinfection would not occur.
Thisestimateisconfirmed bytheresultsofthefieldtrialscarried outin1956
using three seed samples of the susceptible variety Eminent with respectively
10%, 30% and 80% infection. A large number of diseased plants grew from
thecontrol seed treated withwater, and the disease spread considerably in the
field, resultinginaheavyattackonpodsandseeds.
Only a very few diseased plants occurred in therimocidintreatments. The
percentage of diseased seedsin thecrops harvested from theplots grown from
rimocidin treated seed with initial infection contents of 10or 30%, was6to
7 times less than from the controls. However, in the case of the plot grown
from 80% infected seed,thereduction wasonly2.5times(tab.29).Sinceseed
willrarely be sown with more than 20% Ascochytainfection, it can beconcluded that even in a very susceptible variety in a rainy year an attack by
Ascochytapisi in thefieldcan be greatly suppressed bysoaking the seed for
sowing in rimocidin.
Othermethodsofapplication oftheantibioticstotheseeds
As soaking the seedsisnot suitable for commercial practice,other methods
of antibiotic treatment have been tested. The application of rimocidin as a
powder(tab.26)reducedthenumberofdiseasedplantsby40-80%; application
of the antibiotics as a slurry gave a reduction of 60-95% (tab. 25) and the
treatment of the seeds with a very small quantity of antibiotic suspension in
methanol gavea reduction of 50-95% (tab.27).Theeffect ofthese treatments
is,therefore, lesscertainandmoresubject tovariationthan that ofsoakingthe
seedsinaqueoussolutionsoftheantibiotics,whichproducesadiseasereduction
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of more than 95%. Other seed disinfectants at present used in practice have
littleornoeffect againstAscochytapisiinpeas(tab.34,tab.35).
Some testshave been made of the effect of rimocidin and pimaricin against
certain other seed-borne diseases which are difficult to control. They have
proved very effective in some cases, e.g. against Phomabetae on beet seed.
The antibiotics werenot effective againstloose smut ofwheat or barley.
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